
 (الوطائيت   ) الدراضاث –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 
 االعدادٌة او المعهد

ثبت صحة الصدور   2012/2013 اهتياز  91,255 االول انثى  عراقٌة  نهاد نجم عبد محمد  العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .1

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد جداً  85,944 االول انثى  عراقٌة  مرٌم رمضان خضر محمد  العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .2

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد جداً  85,731 االول ذكر  عراقً  صالح مهدي عبد هللا موسى  العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .3

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد جداً  84,575 االول ذكر  عراقً    شكرمبٌن سوري حسٌن العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .4

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد جداً  84,428 االول ذكر  عراقً    صدامشاكر حمٌد غاوي العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .5

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد جداً  83,434 االول ذكر  عراقً    وردإٌمان ارحٌم خمٌس العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .6

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد جداً  82,903 االول انثى  عراقٌة    جمة خانشٌماء عبد الكرٌم مٌر ولً العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .7

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد جداً  81,999 االول انثى  عراقٌة    سلمانسعاد سٌد جبر العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .8

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد جداً  81,616 االول انثى  عراقٌة    داودهناء عبد الجبار عثمان العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .9

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد جداً  81,447 االول انثى  عراقٌة    تقًعهود عبد الحسٌن محمد العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .10

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد جداً  80,275 االول انثى  عراقٌة    عبدنغم حسن علً العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد  79,276 االول ذكر  عراقً    ٌاسٌنمحمد حمٌد سرحان العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .12

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 78,474 االول ذكر  عراقً    حبٌبنضال مهدي عالء الدٌن العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .13

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 78,358 االول انثى  عراقٌة    مكًنسرٌن عدنان شرخان العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .14

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 78,186 االول ذكر  عراقً    لفتهعلً حسون ٌاسٌن العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .15

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 77,831 االول ذكر  عراقً    عفتان عماد علً حمود العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .16

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 77,633 االول انثى  عراقٌة    عوادسؤدد سعٌد حمد العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .17

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 76,777 االول انثى  عراقٌة    عبد الواحد عبد الستارسرى أحمد العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .18

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 76,585 االول انثى  عراقٌة    محمدرٌمان قٌس كاظم العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .19

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 76,025 االول انثى  عراقٌة    محمودعلٌاء مظفر عبد الكرٌم العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .20

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 76,001 االول انثى  عراقٌة   عبد اللطٌف الستارهنادي هدٌل عبد  العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .21

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 75.829 االول انثى  عراقٌة    حسٌن حسن نوال علً العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .22

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 75,683 االول انثى  عراقٌة   متجً جعٌولزٌنة خلف  العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .23

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 75,647 االول ذكر  عراقً    هناديتحسٌن جبر مثنى العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .24



 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 75,163 االول انثى  عراقٌة    حمٌديكالرا ٌسر محسن العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .25

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 75,156 االول ذكر  عراقً    محمدغسان باسل إبراهٌم العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .26

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 74,273 االول ذكر  عراقً    فؤادحامد كاظم عودة العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .27

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 73,569 االول انثى  عراقٌة    جرٌوبشرى قاسم علً العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .28

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 73,348 االول انثى  عراقٌة    صالح منتهى خلف جبار العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .29

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 73,103 االول ذكر  عراقً    قاسم أحمد غانم حسن العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .30

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 72,986 االول ذكر  عراقً    مجٌد سامر حافظ حمٌد العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .31

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 72,312 االول انثى  عراقٌة    جاسم منى كاظم شنٌشل العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .32

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 72,115 االول ذكر  عراقً    احمدرعد سعود محمد  العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .33

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 71,856 االول انثى  عراقٌة    صالحهناء بشارة جاسم العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .34

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 71,711 االول انثى  عراقٌة    صالحزٌنة حسن داود العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .35

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 71,438 االول ذكر  عراقً   فلٌح مساهر كرٌم عباس  العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .36

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 71,315 االول ذكر  عراقً    ابراهٌم إٌهاب موفق سعٌد العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .37

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 71,161 االول ذكر  عراقً    فلحًبالل جبار مالك العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .38

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 71,047 االول ذكر  عراقً    حسنمخلد طارق منعم العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .39

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 70,983 االول انثى  عراقٌة    حسٌنتٌسٌر فالح حسن العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .40

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 70,973 االول ذكر  عراقً    حسٌن كرار عبد الرحمن رزاق العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .41

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 70,857 االول انثى  عراقٌة    خوٌناسماء ٌوسف رضٌوي العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .42

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 70,798 االول انثى  عراقٌة    مطشرزهراء سامً حسون العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .43

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 70,384 االول ذكر  عراقً    محمودسٌف علً عباس العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .44

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 جيد 70,001 االول انثى  عراقٌة    علواندنٌا نافع عبد الكرٌم العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .45

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  69,994 االول انثى  عراقٌة    كاطعسجى رٌاض جبار العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .46

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  69,687 االول انثى  عراقٌة    ناصر هدٌل أحمد عباس العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .47

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  69,615 االول انثى  عراقٌة    امكه رانًانادٌة امان و العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .48

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  69,345 االول ذكر  عراقً    جبر اثٌر عبد االمٌر عبود العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .49

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  69,334 االول ذكر  عراقً    حمد حسٌن حمٌد دخن العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .50

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  69,314 االول ذكر  عراقً    سلمان حٌدر علً محمد العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .51

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  69,126 االول انثى  عراقٌة    صٌوان نيرغد جبر حس العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .52



 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  68,832 االول ذكر  عراقً    جدوعبشار عبد الرحٌم صالح العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .53

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  68,783 االول انثى  عراقٌة    علوان هبة عبد الجبار ساجت العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .54

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  68,534 االول ذكر  عراقً    عباسمروان صادق خضٌر العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .55

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  68,208 االول ذكر  عراقً    ظاهر زاهد محمد عبد هللا العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .56

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  68,118 االول ذكر  عراقً    علً أكرم زٌدان خلٌفة العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .57

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  67,959 االول انثى  عراقٌة    البرانًأمنة سامً رسول العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .58

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  67,919 االول ذكر  عراقً    فرحان غفران جبار دهش العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .59

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  67,916 االول ذكر  عراقً    فارسفرحان صبري علٌوي العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .60

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  67,907 االول ذكر  عراقً    حسٌن أحمد علً عائد العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .61

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  67,886 االول انثى  عراقٌة    عبد جنان مجٌد سلمان العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .62

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  67,539 االول ذكر  عراقً    ٌونسمصطفى علً عدنان العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .63

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  67,261 االول انثى  عراقٌة    زٌال جهان حمه شرٌف العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .64

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  67,104 االول ذكر  عراقً    طاهرناظم هاشم كاطع العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .65

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  66,917 االول انثى  عراقٌة    ٌاسٌنعدوٌة انور طه العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .66

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  66,569 االول ذكر  عراقً    فرج أحمد ٌاسٌن كاظم العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .67

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  65,985 االول انثى  عراقٌة    وسٌجدعاء عبد الزهرة حسن العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .68

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  65,959 االول ذكر  عراقً    عودة بالل قاسم عبد الحسٌن العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .69

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  65,685 االول ذكر  عراقً    مسعٌدعلً شنٌشل شرقً العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .70

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  65,319 االول انثى  عراقٌة    جعفرسوسن صالح مهدي العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .71

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  65,15 االول ذكر  عراقً    شطبمثنى محمود حسٌن العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .72

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  64,691 االول ذكر  عراقً    مرهوتالرسول فراس فٌصل عبد  العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .73

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  63,906 االول انثى  عراقٌة    لطٌفغفران محمد عبد العزٌز العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .74

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  63,88 االول ذكر  عراقً    هاديسٌف مصلح عطٌة العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .75

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  63,74 االول ذكر  عراقً    رفٌعًحازم حمزة عبد الحسٌن العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .76

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  63,663 االول ذكر  عراقً    عبدمرتضى جواد كاظم العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .77

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  63,338 االول ذكر  عراقً    خضٌرٌحٌى أحمد ٌاسٌن العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .78

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  62,726 االول ذكر  عراقً    حنٌشواثق حلٌم محمد العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .79

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  62,514 االول ذكر  عراقً    كعٌدخالد شٌال عبد هللا العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .80
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 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  62,449 االول ذكر  عراقً    كاظمعون عاشور نوري العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .81

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  62,448 االول ذكر  عراقً    نزالاٌاد ماجد احمد العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .82

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  61,653 االول ذكر  عراقً    حمدانحازم جاسم عبد هللا العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .83

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  61,633 االول انثى  عراقٌة    سلطانسعاد فاروق عبد هللا العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .84

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  61,613 االول ذكر  عراقً    مشلولرٌاض رشام أحمد العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .85

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  61,556 االول ذكر  عراقً    راضًمحمد جمٌل خلٌفة العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .86

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  61,542 االول ذكر  عراقً    خلفعالء محمد حمد العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .87

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  60,759 االول ذكر  عراقً    فنجانغضبانأحمد عبد الحسٌن  العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .88

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  60,704 االول ذكر  عراقً    فٌاضمحمد سامً فرج العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .89

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  60,499 االول ذكر  عراقً    صخرأحمد نجم عبد الرضا العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .90

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  60,327 االول ذكر  عراقً    شنانعالء محمد ناٌف العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .91

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  60,295 االول ذكر  عراقً    عبد االمٌرجاسم أحمد هادي العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .92

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هتوضط  60,186 االول ذكر  عراقً    مشجرأسامة كرٌم صحن العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .93

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هقبول  59,616 االول ذكر  عراقً    فرهودأنور عبٌد علً العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .94

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هقبول  58,056 االول ذكر  عراقً    عرٌبًأحمد جاسم رشم العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .95

 ثبت صحة الصدور  2012/2013 هقبول  55,999 االول ذكر  عراقً    حسنعلً عادل سلمان العلوم التربويت والنفطيت ابن رشد  بغداد   .96


