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الجام ت

 عة

 صحة صدور االعدادية  سنة التخرج التقدير  المعدل الدور  الجنس  الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد جدا 572,38 األول  أنثى  عراقية  سجى سالم منسي مالغي  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .1

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد جدا 5,28,8 األول ذكر  عراقي  محمد سليم حماد عبد الكريم  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .,

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد جدا 51281 األول أنثى  عراقية  رؤى موسى عباس حسين  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .7

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد جدا 51215 األول ذكر  عراقي  حيدر حبيب عذيب سلمان  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .4

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد جدا 51217 األول أنثى  عراقية  هديل سلمان عليوي حسين  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .8

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد جدا 51247 األول أنثى  عراقية  علياء عبد الرضا كاظم بدر  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .6

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 3,2,38 األول أنثى  عراقية  زينب احمد حكمت شاكر  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .3

 لم ترد صحة الصدور  ,11,/111, جيد 3523,8 األول ذكر  عراقي  سالم جبر كاظم كايم  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .5

 لم ترد صحة الصدور ,11,/111, جيد 352418 األول أنثى  عراقية  هند ياسين نايف حسن  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .,

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 352148 األول أنثى  عراقية  علي عبيد شاطي  انعام العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 33256 األول أنثى  عراقية  سراب غازي فيصل عبد هللا  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 38256 األول أنثى  عراقية  وفاء فرج منشد سعيد  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .,1

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 382318 األول ذكر  عراقي  علي فرحان مهنا بارح  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .17

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 342,6 األول ذكر  عراقي  احمد قاسم محمد غضيب  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .14

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 342,68 األول أنثى  عراقية  ياس ياسر جالب  همرو العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .18

 لم ترد صحة الصدور ,11,/111, جيد 34218 األول ذكر  عراقي  ياسين زامل كاظم شريف  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .16



 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 372318 األول ذكر  عراقي  محمد كامل صالح مهدي  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .13

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 372678 األول ذكر  عراقي  مرتضى حميد جبر حسن  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .15

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 372,8 األول ذكر  عراقي  صادق عبد هللا حسن محمد  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .,1

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 3,268 األول أنثى  عراقية  زهراء هاشم عبد الحسن اسمر  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .1,

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 3,27,8 األول أنثى  عراقية  سهى زامل كامل سلمان  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .1,

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 3125 األول أنثى  عراقية  هناء علي حسين عبد هللا  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .,,

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 31261 األول أنثى  عراقية  ازهار عبد علي خلف سلمان  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .7,

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 312718 األول أنثى  عراقية  هديل نصيف قاسم اسماعيل  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .4,

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 312348 األول ذكر  عراقي  محمد عباس خضير علوان  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .8,

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد 312748 األول أنثى  عراقية  سمية صديق محمد امين يحيى  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .6,

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, جيد ,310 األول ذكر  عراقي  احمد دايخ امحان هيجل  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .3,

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, متوسط  ,6,2 األول ذكر  عراقي  جمعه شاكر فليح  لؤي العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .5,

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, متوسط  6,215 األول ذكر  عراقي  سمير غانم شعالن حسن  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .,,

 لم ترد صحة الصدور ,11,/111, متوسط  6525 األول أنثى  عراقية  الهام جعفر هاشم مهدي  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .71

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, متوسط  ,6528 األول أنثى  عراقية  بلقيس كمال رمضان احمد  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .71

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, متوسط  632,5 األول ذكر  عراقي  امجد عبيس سلمان عطيه العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .,7

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, متوسط  ,6323 األول ذكر  عراقي  عقيل كامل ناصر حسين  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .77

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, متوسط  ,,632 األول ذكر  عراقي  احمد سعد عبد الحسين علوان  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .74

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, متوسط  632168 األول أنثى  عراقية  عفاف جمال صادق حسوني  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .78
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 لم ترد صحة الصدور ,11,/111, متوسط  662378 األول ذكر  عراقي  عادل جاسم محمد سويد  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .76

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, متوسط  662,4 األول ذكر  عراقي  يوسف مستوفي داود سلمان  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .73

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, متوسط  682,18 األول أنثى  عراقية  شيماء حسين علي ناصر  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .75

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, متوسط  682138 األول أنثى  عراقية  هند منشد مصحب مهدي  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .,7

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, متوسط  642,88 األول ذكر  عراقي  محمد عباس حمزة عبد  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .41

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, متوسط  6421,8 األول ذكر  عراقي  عماد بدري عبد خضير  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .41

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, متوسط  642188 األول ذكر  عراقي  زهير كتاب رزاق كريم  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .,4

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, متوسط  612148 األول ذكر  عراقي  فراس عباس محسن معيوف  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .47

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, متوسط  612811 األول ذكر  عراقي  سيف الدين جمال عبد طعيس  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .44

 ثبت صحة الصدور  ,11,/111, مقبول  8,215 األول ذكر  عراقي  معين جبر موسى تويه  العلوم التربوية و النفسية  ابن رشد  بغداد   .48


