
الدراسةسنة التخرجالمعدلالجنسالدور الجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2013-83.3122012الدور االولأنثىعراقٌةاخالص ذٌاب حسن  عبد هللاعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة2013-82.232012الدور االولأنثىعراقٌةهدى علً زٌدان امعلةعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة2013-81.93842012الدور االولأنثىعراقٌةخمائل عبد الرحمن جواد كاظمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة2013-78.53082012الدور االولأنثىعراقٌةمروة جالل حسٌن محمدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة2013-78.11442012الدور االولأنثىعراقٌةصبا فضل خضٌر عبودعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة2013-77.03162012الدور االولأنثىعراقٌةحنان محمد حمزة جار هللاعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة2013-76.17442012الدور االولأنثىعراقٌةهند رعد محمد رمضانعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة2013-75.70362012الدور االولأنثىعراقٌةهدٌل علً جبر لفتهعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة2013-74.3122012الدور االولأنثىعراقٌةنور عباس فاضل جودةعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة2013-73.99922012الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب عبد الحسٌن محمد احمدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة2013-73.15922012الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب حسٌن زٌدان خلفعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة2013-73.0822012الدور االولأنثىعراقٌةبراء احمد ٌتٌم ذرايعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة2013-73.0522012الدور االولأنثىعراقٌةدالٌا عبد حسن براجعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة2013-71.81362012الدور االولأنثىعراقٌةازهار عماد حمدي محمدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة2013-71.5782012الدور االولأنثىعراقٌةرضاء عدنان جعفر صالحعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة2013-71.12682012الدور االولأنثىعراقٌةدعاء عباس مشرف فرحانعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة2013-70.75322012الدور االولأنثىعراقٌةاٌالف اٌاد عبدالحمزة عبدالرضاعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة2013-69.8482012الدور األولأنثىعراقٌةسماح سلمان داود فرحانعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة2013-69.4622012الدور االولأنثىعراقٌةرٌام زكً احمد حسونعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة2013-69.3582012الدور االولأنثىعراقٌةساره علً عناد فرجعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة2013-68.91442012الدور االولأنثىعراقٌةبنٌن جاسم محمد رٌحانعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة2013-67.78682012الدور االولأنثىعراقٌةطٌبة اٌاد محمد سلومعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة2013-67.45662012الدور االولأنثىعراقٌةعبٌر جبار عبادي عٌسىعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد23
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الصباحٌة2013-67.11322012الدور االولأنثىعراقٌةدعاء فالح عبد موسىعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد24

الصباحٌة2013-67.0862012الدور االولأنثىعراقٌةساره عباس عبد حسٌنعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة2013-65.47682012الدور االولأنثىعراقٌةرشا راجب عاتً منصورعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة2013-65.42082012الدور االولأنثىعراقٌةسجى جاسم محمد علٌويعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة2013-65.37922012الدور االولأنثىعراقٌةرؤى ابراهٌم مهنه عبودعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة2013-64.6382012الدور االولأنثىعراقٌةخدٌجة سلمان محمد جاسمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة2013-61.442012الدور االولأنثىعراقٌةهدى رباح صوفان ربٌععلم النفسالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة2013-59.58042012الدور االولأنثىعراقٌةساهره راضً محسن شاٌععلم النفسالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة2013-58.0282012الدور االولأنثىعراقٌةمنى طارق علً خلفعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد32
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المسائٌة85.1722012/2013الدور االولأنثىعراقٌةآمال احمد امٌن مصطفىعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة85.09322012/2013الدور االولأنثىعراقٌةشٌماء محمد لطٌف سلومًعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة84.3062012/2013الدور االولأنثىعراقٌةرشا جواد كاظم جواد علم النفسالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة82.92012/2013الدور االولأنثىعراقٌةسرى صالح حمزة عباسعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة81.57082012/2013الدور االولأنثىعراقٌةنشوة ناصر حسٌن حمدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة81.1162012/2013الدور االولأنثىعراقٌةمٌسون علً حسن كاظمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة79.4582012/2013الدور االولأنثىعراقٌةعائشة مصطفى عبد الحمٌد احمدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة77.49922012/2013الدور االولأنثىعراقٌةأنتظار علً كاظم عبد علً علم النفسالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة77.40562012/2013الدور االولأنثىعراقٌةكوثر محمد حسن عبد الحسٌن علم النفسالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة75.6922012/2013الدور االولأنثىعراقٌةأسراء عالء حسٌن نوريعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد10



الدراسةسنة التخرجالمعدلالجنسالدور الجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة75.67282012/2013الدور االولأنثىعراقٌةمنال محمد عبود محمدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة73.94642012/2013الدور االولأنثىعراقٌةمنال اسعد جبار خضٌرعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة73.63282012/2013الدور االولأنثىعراقٌةنور مالك حمادي صالحعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد13

المسائٌة73.03922012/2013الدور االولأنثىعراقٌةاٌالف شاكر شٌاع عباسعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة71.1182012/2013الدور االولأنثىعراقٌةهند زٌد شفٌق دروٌشعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة70.90442012/2013الدور االولأنثىعراقٌةرسل قاسم وادي نصٌفعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة70.06522012/2013الدور االولأنثىعراقٌةغصون عبد السالم عبد الرزاق حسانًعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة69.02562012/2013الدور االولأنثىعراقٌةعال عٌادة عداي عبٌدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة68.89442012/2013الدور االولأنثىعراقٌةرفل عبد الرزاق احمد حسٌن علم النفسالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة68.77122012/2013الدور االولأنثىعراقٌةرؤى عبد النور ناموس موسىعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة68.07562012/2013الدور االولأنثىعراقٌةورود كرٌم رحٌم عصفورعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة67.92842012/2013الدور االولأنثىعراقٌةنور صباح محً مجٌدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة67.88442012/2013الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب فرات عبد الستار حٌدرعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة67.56362012/2013الدور االولأنثىعراقٌةأنسام سامً داود سلمانعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد24

المسائٌة67.1242012/2013الدور االولأنثىعراقٌةلقاء محمد ابراهٌم حبٌبعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة66.59322012/2013الدور االولأنثىعراقٌةزهراء صادق جعفر عودةعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة66.56522012/2013الدور االولأنثىعراقٌةنادٌة عبد القادر زاٌر سلمانعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة66.54282012/2013الدور االولأنثىعراقٌةآالء صبحً عبد الجبار محمدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة65.762012/2013الدور االولأنثىعراقٌةروان ٌاسٌن جاسم خلف علم النفسالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة65.7512012/2013الدور االولأنثىعراقٌةاباء علً عطا حسنعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد30

المسائٌة65.0742012/2013الدور االولأنثىعراقٌةنسرٌن شاكر حنون حمودعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد31

المسائٌة64.97062012/2013الدور االولأنثىعراقٌةسمر حاتم نصٌف جاسمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد32

المسائٌة64.73162012/2013الدور االولأنثىعراقٌةمً مهدي عبد الكاظم كاطععلم النفسالتربٌة للبناتبغداد33
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المسائٌة63.95162012/2013الدور االولأنثىعراقٌةصفا عبد عون عبد التاجعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد34

المسائٌة63.80642012/2013الدور االولأنثىعراقٌةرؤى عكرمة حمٌد احمدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد35

المسائٌة63.48522012/2013الدور االولأنثىعراقٌةروٌدة سالم عبد هللا علوانعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد36

المسائٌة63.24762012/2013الدور االولأنثىعراقٌةسارة فاضل رحٌم جوادعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد37

المسائٌة62.10162012/2013الدور االولأنثىعراقٌةسمام رعد محمد رمضانعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد38

المسائٌة62.052012/2013الدور االولأنثىعراقٌةآٌة محمود شاكر محمودعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد39

المسائٌة60.8842012/2013الدور االولأنثىعراقٌةآمال علً عبد الحسن علًعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد40

المسائٌة60.62082012/2013الدور االولأنثىعراقٌةمروة شاكر خلٌف كاظمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد41

المسائٌة60.44422012/2013الدور االولأنثىعراقٌةعالٌة ثائر رحٌم حسٌنعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد42

المسائٌة59.18682012/2013الدور االولأنثىعراقٌةأبتهال كفاح حسٌن ناصر علم النفسالتربٌة للبناتبغداد43


