
  (الصباحية   ) الدراسات الدور األول       (2012/2013) لسنة  (العلوم الرتبوية والنفسية)  قائمة خرجيي قسن

سنة التخرج  التقدٌرالمعدل  الدور الجنسالجنسٌة اسم الطالب الرباعً  القسمالكلٌة الجامعة ت 
صحة صدور وثٌقة 
 اإلعدادٌة أو المعهد

قٌد التدقٌق  2012/2013  يد  داًا  89.766 األول انثى عراقٌة عبد الوهاب محمد جاسمزٌنب  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .1

ثبت صحة صدور  2012/2013  يد  داًا  89,325 األولذكر عراقً بالل طارق حسٌن علوان  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .2

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد  داًا  84,93 األولأنثى عراقٌة  كاظم محمود خضٌر إسراء العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .3

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد  داًا  84,625 األولذكر عراقً  األمٌر علٌويعالء رٌاض عبد  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .4

 انتظار صحة صدور 2012/2013  يد  داًا  84,426 األولذكر عراقً مصطفى كاظم محمد علً  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .5

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد  داًا  83,578 األولأنثى عراقٌة  ٌوسف عثمان سلطان ىسه العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .6

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد  داًا  81,178 األولأنثى عراقٌة عذبة باسم محمود حمود  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .7

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد  داًا  81,023 األولأنثى عراقٌة نادٌة بشار عكار جمعة  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .8

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد  داًا  80,55 األولذكر عراقً علً عزٌز رشٌد حسٌن  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .9

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 79,74 األولذكر عراقً علً نشمً ناصر هبل  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .10

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 78,25 األولأنثى عراقٌة علٌاء عبد الكرٌم محمد جاسم  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .11

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 78,221 األولأنثى عراقٌة صابرٌن محمد رضا حسن  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .12

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 77,655 األولأنثى عراقٌة ضحى عدنان أحمد ٌاسٌن  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .13

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 77,034 األولذكر عراقً مرتضى كرٌم جواد عبود  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .14

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 76,92 األولأنثى عراقٌة نوره محمد جاسم محمد  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .15

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 76,66 األولأنثى عراقٌة  طارق حمادي فٌاض إسراء العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .16

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 76,48 األولأنثى عراقٌة شذى ناطق ٌاسٌن طه  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .17

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 76,175 األولأنثى عراقٌة ضحى سعد محمد حسن  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .18

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 75,545 األولأنثى عراقٌة سراب حامد عبد رمٌض  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .19

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 75,528 األولذكر عراقً مروان كاظم وجر حمود  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .20

 2012/2013  يد 75,365 األولأنثى عراقٌة   حنٌشسماح عبد الحسٌن فلٌح  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .21
لم ترد صدور الدورة 

 التاهٌلٌة

ثبت صحة صدور  2012/2013  يد 74.83 األولأنثى عراقٌة  مرٌم ٌحٌى محمد رسول العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .22

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 74,378 األولأنثى عراقٌة منار عبد السالم حمودي حمد  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .23



 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 74,21 األولذكر عراقً حسٌن ٌوسف محمد فزاع  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .24

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 73,791 األولأنثى عراقٌة   حسوندموع فوزي عبد الرزاق  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .25

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 73,195 األولذكر عراقً  ابراهٌممصطفى أحمد إسماعٌل  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .26

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 73,11 األولأنثى عراقٌة زهراء نادر إسماعٌل محمد  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .27

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 72,965 األولذكر عراقً علً رزاق حسٌن محل  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .28

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 72,825 األولذكر عراقً خالد حمٌد فرحان جار هللا  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .29

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 72,06 األولأنثى عراقٌة مها ماجد حمٌد جوٌن  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .30

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 71,166 األولذكر عراقً أسعد علً خضٌر عباس  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .31

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 70,911 األولأنثى عراقٌة ابتهال قاسم حسن كاظم  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .32

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 70,673 األولأنثى عراقٌة مروة علً ساجت سعٌد  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .33

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 70,618 األولأنثى عراقٌة بان مفٌد علً سلمان  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .34

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 70,368 األولذكر عراقً أمجد محسن محمد علوان  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .35

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 70,35 األولأنثى عراقٌة سارة سلمان عبد ثامر  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .36

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 70,279 األولأنثى عراقٌة زٌنب محمد علً مهدي ٌاسٌن  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .37

 ثبت صحة صدور 2012/2013  يد 70,236 األولأنثى عراقٌة صابرٌن علً مطٌر علٌوي  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .38

انتظار صحة الصدور  2012/2013  يد 70.091 األولذكر عراقً  احمد علً محمد هاشم العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .39

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 69,82 األولذكر عراقً عقٌل حٌدر ناصر رعد  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .40

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 69,075 األولأنثى عراقٌة نادٌة علً رضا خضٌر  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .41

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 68,913 األولذكر عراقً سبأ فؤاد قاسم جالب  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .42

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 68,763 األولأنثى عراقٌة رٌم فارس كاظم متعب  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .43

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 68,615 األولأنثى عراقٌة فرح حسٌن علً ضوٌع  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .44

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 68,38 األولذكر عراقً أمٌن عاٌد بادي عباس  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .45

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 68,343 األولذكر عراقً محمد منعثر حسٌن مطشر  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .46

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 68,148 األولذكر عراقً حسن أحمد جعفر عواد  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .47

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 67,8 األولأنثى عراقٌة إٌمان جعفر حمود جواد  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .48

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 67,705 األولأنثى عراقٌة زهراء علً محمود جواد  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .49

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 67,623 األولذكر عراقً رسول عواد حسن ماهر  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .50

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 66,93 األولأنثى عراقٌة شروق خالد عزٌز علً  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .51
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 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 66,915 األولأنثى عراقٌة نور الهدى جمعة عطٌة خضر  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .52

 انتظار صحة الصدور 2012/2013 متوسط 66,2 األولأنثى عراقٌة ابتسام جبار عبد الكرٌم علً  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .53

ثبت صحة صدور  2012/2013 متوسط 66,069 األولذكر عراقً مٌثم كامل سلمان علوان  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .54

 لم ترد صحة صدورالمعهد 2012/2013 متوسط 66.02 األولأنثى عراقٌة  نور عبد هللا دعٌج شهد العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .55

 2012/2013 متوسط 65,975 األولأنثى عراقٌة أسماء حامد خرٌسان عبد  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .56

وثٌقة تخرج المعهد استنساخ 
وقد تم اإلٌعاز لها لجلب 

وثٌقة المعهد األصلٌة بكتاب 
 رسمً موجه إلى المعهد

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 65,796 األولذكر عراقً سالم خالد أحمد حسٌن  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .57

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 64,455 األولأنثى عراقٌة رواء ثامر سعدون مطلك  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .58

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 64,168 األولأنثى عراقٌة  أسماء وحٌد محمد جاسم العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .59

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 63,270 األولأنثى عراقٌة غٌداء أحمد إبراهٌم علً  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .60

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 63,083 األولذكر عراقً حسٌن طه هاشم زاٌد  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .61

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 62,811 األولذكر عراقً إٌهاب حمٌد محسن بطً  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .62

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 62,320 األولذكر عراقً أحمد فرحان حافظ أبو خوذة  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .63

 قٌد التدقٌق 2012/2013 متوسط 61,493 األولذكر عراقً عقٌل صالح سعدون غانم  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .64

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 61,27 األولذكر عراقً احمد مكً عكار مصاول  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .65

 ثبت صحة صدور 2012/2013 متوسط 59,492 األولذكر عراقً حٌدر محمد هاشم محمد علً  العلوم التربوٌة والنفسٌة ابن رشد بغداد  .66


