
/  الدراسة الصباحٌة 9002/9000معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( قاسم محمد49ح، وتنتهً بالتسلسل رقم )اجنهى ن(0الدور االول / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس  التقدٌر  المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت
  أنثى جٌد جدا   :9:5,9 ح عبد هللا رمضان اجنهى ن 1

  أنثى جٌد جدا   9,5558 رفل سلٌم ناجح جواد  9

  أنثى جٌد جدا   985848 رند طالب حسن احمد  3

  أنثى جٌد جدا   955394 امنة جبار حسن شهاب  8

  أنثى جٌد 845:98 عبد هللا  ضفاف عدنان مصطفى ,

  أنثى جٌد 845:58 اسماء عبد الزهرة محسن  4

  أنثى جٌد ,845,4 زهراء جواد كاظم صادق  8

  أنثى جٌد 8,5844 منتهى غانم عبٌد نجم  9

  ذكر جٌد 8,54,4 سٌف محً عبد هللا حسون :

  أنثى جٌد ,,,8,5 سراب صادق نوري حمدي  15

  أنثى جٌد :885:9 تماضر حمٌد علوان محمد  11

  أنثى جٌد ,88589 زٌنب موسى خالد جاسم  19

  أنثى جٌد ::8359 مها عبد الوهاب عبد الحمٌد  13

  ذكر جٌد 815931 عادل علً سهٌل علً  18

  أنثى جٌد 815889 عذراء خضٌر عباس جاسم  ,1

  أنثى جٌد :81585 هدٌل جودة نعمة هلٌل  14

  ذكر جٌد 815199 ستار جبار منصور هلٌل 18

  أنثى جٌد 855:4 زٌنب علً طالب عباس 19

  أنثى جٌد 855:33 ٌاسمٌن سلمان خضٌري موسى :1

  ذكر جٌد 855934 عبد الرحمن عبدهللا علً  95

  أنثى جٌد 855814 دعاء أسماعٌل خلٌل ابراهٌم 91

  أنثى جٌد 855818 أسراء واثق محمود عبد 99

  ذكر متوسط 4:5488 محمد حسن جاسم محمد 93

  أنثى متوسط ,:4:59 دعاء حسن خلف حٌال 98

  أنثى متوسط 495949 زٌنة محمود رشٌد محمود ,9

  ذكر متوسط 485489 عمر أنور علً محمد 94

  أنثى متوسط 445:53 نسرٌن جبر حسٌن رمح 98

  ذكر متوسط :44589 علً طالب ٌحٌى  99

  ذكر متوسط 4453:9 نور الدٌن خضٌر عباس  :9

  أنثى متوسط 485149 جزٌنب مهدي حسن رز 35

  ذكر متوسط 435114 دلشاد سمٌر ٌوسف محمد 31

  ذكر متوسط :43558 عكوشمحمد هاشم جودة  39

  ذكر متوسط ,:4958 درٌد كامل نوري راضً  33

  ذكر متوسط 4153:9 عباس فاضل ناصر عبد السادة 38

  ذكر متوسط 455:38 أحمد علً حسانً سلمان  ,3

  ذكر متوسط 4559,8 محمد علً محسن صحن  34

  ذكر مقبول 58,9:, علً عرٌبً فرحان حسن  38

  ذكر مقبول 5888:, حٌدر محمود مٌران  39

  ذكر مقبول 5,9:, عامر فخري علً محمد :3

  ذكر مقبول 5,89:, رٌاض طارش جادر شمخً  85

  ذكر مقبول :85, أحمد عبد الحسٌن كرٌم برٌسم 81

  ذكر مقبول 45,43, قاسم محمد خضٌر عبٌد  89



الدراسة الصباحٌة /  9002/9000معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 مؤٌد بدري خلف( 0الدور الثانً / تتكون القائمة من التسلسل رقم )

 المالحظات الجنس  التقدٌر  المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت
  ذكر متوسط ,4359 مؤٌد بدري خلف محمد 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

/ الدراسة الصباحٌة  9008/9002معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( اسٌل محمود44( رغد طالب، وتنتهً بالتسلسل رقم )0الدور االول / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس  التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت

  أنثى امتٌاز 29,49 رغد طالب حسن أحمد  0

  أنثى امتٌاز 29,90 أمجاد ٌونس عبد مرزوك  9

  ذكر امتٌاز 20,999 صادق عبد النور عزٌز علً  9

  أنثى جٌد جدا   89,408 رقٌة عباس شٌاع واجد  4

  أنثى جٌد جدا   88,080 فوزٌة جبار عبٌد علً  8

جدا   جٌد 84,990 بشرى مهدي رشٌد حمادي  9   أنثى 

  أنثى جٌد جدا   80,280 وسن طالب ساجت شهوان  4

  أنثى جٌد جدا   80,009 أبتسام محمد عبد علً عباس 8

  أنثى جٌد  42,984 أسراء جمٌل عودة زامل  2

  ذكر جٌد  44,988 حسن محمد أنور سعٌد 00

  ذكر جٌد 49,9 أحمد خوام خطٌب ركٌان  00

  أنثى جٌد 49,904 مروة ٌوسف ٌعقوب ٌوسف  09

  أنثى جٌد  49,088 أٌناس أسامة عبدهللا عواد  09

  أنثى جٌد 49,044 ألهام كاظم زغٌر ضاعن 04

  أنثى جٌد 49,044 سٌماء حمٌد كاظم عزٌز  08

  أنثى جٌد 48,094 ورود فؤاد كامل حسن  09

  ذكر جٌد 44,904 عبد القادر ضٌاء حمادي عبدهللا  04

  أنثى جٌد 44,849 أحمد محمد سناء ٌوسف 08

  أنثى جٌد 49,248 سماء فالح حسن محمد 02

  أنثى جٌد 49,804 أٌمان ثامر حمٌد عبد الكرٌم  90

  أنثى جٌد 49,094 رغدة غسان حمودي محمد  90

  أنثى جٌد 49,094 مٌساء هاتف وهٌب عبدهللا  99

  أنثى جٌد 40,880 غصون خمٌس كاظم حسٌن  99

  أنثى جٌد 40,084 جاسم محمد عبدهللا دعاء 94

  أنثى جٌد 40,009 مٌسون نعمان مجول حسانً  98

  أنثى جٌد 40,898 حنان شاكر محمد حمد  99

  ذكر جٌد 40,009 أسامة فاروق فاضل عباس 94

  أنثى متوسط 92,242 أثار سلمان عبدهللا سهٌل  98

  أنثى متوسط 92,240 زٌنب شهاب احمد عبد 92

  ذكر متوسط 92,989 بكر حسٌن فاضل سعٌد 90

  أنثى متوسط 92,99 هند ضٌاء هاشم جبر 90

 ملفة مفقودة  أنثى متوسط 98,809 مروة عبد الستار مهدي نجم  99

  ذكر متوسط 98,989 عبد العظٌم عبد الرحمن حلبوت   99

  أنثى متوسط 98,998 زهراء محمد علً عبود حمود 94

  أنثى متوسط 94,299 أعتماد عبد الكاظم برهان فاضل  98



 ملفة مفقودة أنثى متوسط 98,82 هدى لفته هاشم زامل  99

  أنثى متوسط 98,984 أمنة حٌدر منعم حبٌب  94

  أنثى متوسط 94,849 رشا حمٌد أماملً عبد علً  98

  أنثى متوسط 94,848 زٌنة مازن عوض احمد 92

  أنثى متوسط 94,400 رغد عبد الرزاق جبر كاظم  40

  ذكر متوسط 94,908  عمر سالم شهاب حمٌد  40

  ذكر متوسط 99,299 حسن علً حسن علً  49

  ذكر متوسط 99,249 عالء لؤي سلمان داود  49

  ذكر متوسط 99,208 عادل عزٌز عبد علً  44

  ذكر متوسط 99,404 شاكر رشٌد عمار سمٌر  48

  ذكر متوسط 90,999 غسان سالم سلطان سرحان  49

  أنثى متوسط 90,909 أسٌل محمود شهاب خلف 44

 

 

 

الدراسة الصباحٌة /  9008/9002معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 امجد مجٌد( 4، وتنتهً بالتسلسل رقم ) زٌنب علً (0/ تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )الدور الثانً

 المالحظات الجنس  التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت

  أنثى متوسط 94,99 زٌنب علً عبد الكرٌم  0

  ذكر متوسط 90,992 ضاري نجم عبد علً  9

  ذكر متوسط 90,999 حٌدر لفتة محمد 9

  ذكر مقبول 82,040 مصطفى عبد الكرٌم جبر 4

  ذكر مقبول 82,029 ضٌاء جندٌل حسن 8

  أنثى مقبول 88,499 جنان عبد حمزة داود 9

  ذكر مقبول 89,884 امجد مجٌد عٌدان مخلف 4

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسة الصباحٌة/ / 9004/9008م الدراسً معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعا

 خالد رحٌمة( 88رقم )، وتنتهً بالتسلسل رٌا محسن  (0الدور االول / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس  التقدٌر المعدل  اسماء الخرٌجٌن  ت

  أنثى جٌد جدا   88,824 رٌا محسن علً عبٌد  0

  ذكر جٌد جدا   84,499 احمد محمد شاكر ابراهٌم 9

  أنثى جٌد جدا   84,499 سلمان منى هادي حسون 9

  أنثى جٌد جدا   89,492 استبرق محمد محمود صالح 4

  ذكر جٌد جدا   89,899 مالك عبد كاظم علً 8

  أنثى جٌد جدا   89,944 هالة طهماز علً حسٌن 9

 ملفة مفقودة أنثى جٌد جدا   80,488 رشا جاسم محمد احمد 4

  أنثى جٌد جدا   80,899 امنة قحطان علً حسٌن 8

  أنثى جٌد جدا   80,442 نرمٌن كرٌم عطوش عطوان 2

  ذكر جٌد 42,294 حسن محمد سالم محمد 00

  أنثى جٌد 42,490 ارٌج قاسم محمد عبود 00

  أنثى جٌد 42,990 اسوان طاهر عبد السادة عبد الرضا 09

  أنثى جٌد 42,084 حنان عٌدان عبد الحسٌن علً 09

  ذكر جٌد 42,009 مظهور احمد صالح عذاب 04

  أنثى جٌد 48,880 روال ظاهر صالح مهدي 08

  أنثى جٌد 44,984 خلٌل ابراهٌممروة جمال  09

  ذكر جٌد 44,949 ماجد زاجً لصلوص شهاب 04

  أنثى جٌد 49,898 رندة ثامر سعدون مطلك 08

 ملفة مفقودة ذكر جٌد 49,999 محسن منصور والً شهاب 02

  أنثى جٌد 48,924 اخالص دواي سعدون هاشم 90

مفقودةملفة  أنثى جٌد 48,994 ٌاسمٌن لطٌف ردٌف داود 90  

 ملفة مفقودة أنثى جٌد 48,094 كوثر كاظم حمود صكر 99

  أنثى جٌد 44,892 حال عصام محمد عبٌده 99

  أنثى جٌد 49,282 هبة عبد االمٌر مظلوم لفتة 94

  أنثى جٌد 49,929 حنان فخري اسماعٌل عبد 98

  ذكر جٌد 49,084 قحطان مجٌد محٌسن مهاوش 99

  ذكر جٌد 49,822 صفاء واهم قاسم جبر 94

  أنثى جٌد 49,894 ن عباسمروى كاظم عبد الحس 98

  أنثى جٌد 49,989 علٌاء قاسم خالد شلش 92

 ملفة مفقودة  أنثى جٌد 49,940 ٌاسمٌن محمد خماس محمد 90

 ملفة مفقودة  أنثى جٌد 49,099 هبة باسل محمد اسماعٌل 90

  ذكر جٌد 40,808 فاضل عبد الجبار عزاوي علً 99

 ملفة مفقودة أنثى جٌد 40,242 بٌداء علوان حسون حمٌد 99

  ذكر جٌد 40,990 علً هاشم صالح مهدي 94

  ذكر متوسط 92,994 عمر خلٌل ابراهٌم احمد 98

  ذكر متوسط 92,084 جعفر فاضل عباس علً 99

  ذكر متوسط 98,888 جمال امٌن عبد علً حسٌن 94



  ذكر متوسط 98,898 ظافر حمٌد نعمة عودة 98

  أنثى متوسط 98,948 نورس هادي كرٌم سهٌل 92

  ذكر متوسط 98,884 احمد بدٌع ٌاسٌن محمود 40

  ذكر متوسط 98,948 فراس عباس فاضل عباس 40

  ذكر متوسط 98,044 أركان هاشم محمد رحٌم 49

  ذكر متوسط 94,909 طارق خالد كاظم حماد 49

  ذكر متوسط 99,829 عثمان منذر لطٌف أحمد 44

  ذكر متوسط 99,494 صدام جاسم محمد مهدي  48

  ذكر متوسط 99,948 رائد خالد محمد عدوان  49

  ذكر متوسط 98,494 ولٌد ٌاسٌن فٌاض طعان 44

  ذكر متوسط 94,829 تحسٌن حامد مشرف  48

  ذكر متوسط 94,090 حسٌن عبد الرزاق محمود مخلف 42

  ذكر متوسط 94,098 محمد فاضل حسن هاشم  80

  ذكر متوسط 99,890 حسن ستار محٌمٌد علً  80

  ذكر متوسط 99,929 نوفل عبد الستار سهٌل نجم  89

  ذكر متوسط 99,904 علً كاظم عبد السادة ملٌح  89

  ذكر متوسط 99,408 حٌدر جبار محمد دلً  84

  ذكر متوسط 99,900 خالد رحٌمة مرداو عطٌة  88

 

 

الدراسة الصباحٌة/  9004/9008معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

( جعفر عبد 4( حسٌن عبد الرزاق، وتنتهً بالتسلسل رقم )0الدور الثانً تبدأ القائمة بالتسلسل رقم)

 هللا 

 المالحظات الجنس  التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت

 ملفة مفقودة ذكر متوسط 48553 حسٌن عبد الرزاق حمود    1

  ذكر متوسط ,41559 معاذ كاظم علً  9

  ذكر متوسط 43598 بالل تركً حسن جسمان  3

  ذكر متوسط 959:8, جعفر عبد هللا عبد الرضا  8

 

 

 

 

 

 

 



 

/ الدراسة الصباحٌة  9009/9004معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( عقٌل جبار89( هبة خالد ، وتنتهً بالتسلسل رقم )0/تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )الدور االول

 المالحظات الجنس  التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت

 ملفة مفقودة أنثى جٌد جدا   80,224 هبة خالد سلمان  0

  أنثى جٌد جدا   80,098 نعمت ٌحٌى خضٌر  9

 ملفة مفقودة ذكر جٌد جدا   80,48 سٌف جاسم محمد  9

  أنثى جٌد جدا   80,909 جمانة عالء ناصر 4

 ملفة مفقودة أنثى جٌد جدا   80,098 صالح الدٌنزٌنب محمد روشن 8

  أنثى جٌد جدا   80,048 أزهار أبو الهٌل اجحٌلً 9

  ذكر جٌد 48,899 ثامروسام جابر علً  4

  أنثى جٌد 48,809 حسٌنضمٌاء ستار عباس  8

  أنثى جٌد 48,809 هدٌل عامر عبد الستار  2

  أنثى جٌد 48,089 مروة كامل محمد 00

  أنثى جٌد 48,048 فاطمة كاطع فٌاض  00

 ملفة مفقودة أنثى جٌد 49,28 شٌماء محمد منصور 09

  أنثى جٌد 49,90 وسن هاشم محمد سٌد 09

  أنثى جٌد 48,898 محمدأبتسام حمزة عٌدان  04

  ذكر جٌد  48,989 مصطفى قاسم عبٌد  08

  أنثى جٌد 48,894 علًسمر محمود محمد  09

 ملفة مفقودة  أنثى جٌد 48,884 رؤى جمال عبد الكرٌم  04

 ملفة مفقودة  ذكر جٌد 48,894 علً فاخر محسن 08

  أنثى جٌد  48,094 مٌخائٌل كاكو أمانً قٌس ٌوسف 02

  أنثى جٌد 44,990 نورس علً مكلف  90

  ذكر جٌد 44,904 حٌدر عبد الحمٌد مجٌد 90

  أنثى جٌد 49,949 خضرجهٌنة سالم جاسم  99

  أنثى جٌد 49,949 رضاب حسن علً  99

  أنثى جٌد 49,889 شٌماء كاظم مالح  94

  أنثى جٌد 49,404 لمى عبد الرزاق أحمد 98

  أنثى جٌد 49,400 رشا تركً ناجً  99

  أنثى جٌد 49,898 زٌنب عماد جاسم  94

  ذكر جٌد 49,898 حسام علً محسن جاسم  98

  أنثى جٌد 49,408 شٌرٌن طارق كرٌم  92

  ذكر جٌد 49,089 مشتاق سعد حسن 90

  أنثى جٌد 40,288 حنان كاظم هجول  90

  ذكر جٌد 40,488 عالء خزعل كزار  99

  ذكر جٌد 40,949 رٌاض محمد عٌدان  99

  ذكر جٌد  40,904 أحمد كاظم محمد 94

  أنثى جٌد 40,904 وفاء وحٌد ظاهر  98



  ذكر جٌد 40,944 سامر جمٌل ٌاسر 99

  أنثى جٌد 40,009 أسراء قاسم محسن  94

  ذكر جٌد 40,2 سالم حنظل نعمة  98

  ذكر جٌد 40,44 محمد سعٌد عبد الرضا  92

  ذكر جٌد 40,98 مرتضى محمد جاسم  40

  ذكر متوسط 92,290 حٌدر رحٌم برٌسم 40

  أنثى متوسط 92,290 ابتسام جاسم محمد 49

  أنثى متوسط 92,890 أنتصار جبار باهض  49

  أنثى متوسط 92,998 شٌماء حمٌد شرموط  44

  ذكر متوسط 92,998 محمد شنان عودة  48

 مفقودة ملفة ذكر متوسط 92,088 عباس الأمٌر عبد  49

  ذكر متوسط 92,028 صالح حسن براج  44

  ذكر متوسط 92,088 علً محمد عبد الحسن 48

  أنثى متوسط 92,009 ورود خلٌفة عبد هللا  42

  أنثى متوسط 98,288 االء رامً جاسم  80

  أنثى متوسط 98,898 ٌاسمٌن قاسم اسماعٌل  80

  ذكر متوسط 98,498 محمد صوكر كاظم  89

  ذكر متوسط 98,48 محمد هوة حسن  89

 ملفة مفقودة أنثى متوسط  98,949 رنا حقً اسماعٌل  84

  ذكر متوسط 98,984 احمد حسن احمد 88

  أنثى متوسط 98,048 سمر كرٌم مصلح  89

  ذكر متوسط 94,498 مرتضى جبر سلطان  84

  ذكر متوسط 99,484 محمد عباس حسن  88

  ذكر متوسط 99,92 عمار علً كاطع 82

  ذكر متوسط  99,989 حسٌن عبد الزهرة حسن 90

 ملفة مفقودة ذكر متوسط  99,228 لؤي جاسم عبد الحسن  90

  ذكر متوسط 99,228 سٌف محمد كاطع 99

 ملفة مفقودة ذكر متوسط 99,008 باسم صالح عبد الكاظم  99

  ذكر متوسط  98,228 سنان احمد سلمان  94

 ملفة مفقودة ذكر متوسط 94,989 كرحوتاسامة صبحً  98

  أنثى متوسط 94,840 جنان عبد اللطٌف ابراهٌم  99

  ذكر متوسط 94,809 هشام جبار غاوي  94

  ذكر متوسط 94,994 مهند عبد سلمان علً  98

 ملفة مفقودة ذكر متوسط 94,904 عدي محمد مغتاض 92

  ذكر متوسط 94,944 صباح حسن عبٌد  40

  ذكر متوسط 94,04 عبد هللا  احمد خضٌرعدي  40

  ذكر متوسط 99,898 محمد عبد الكاظم شرهان 49

  ذكر متوسط 99,499 عالء وهاب عبٌد  49

  ذكر متوسط 99,040 سرمد جواد احمد  44

  أنثى متوسط 99,288 سارة عبد جبر كاظم  48

  ذكر متوسط 99,448 حسٌن علً داود  49



  ذكر متوسط 99,440 ثائر زغٌر عطٌة  44

  ذكر متوسط 99,840 حٌدر نجم عبد  48

  ذكر متوسط 90,989 حٌدر كاظم حاتم  42

  ذكر متوسط 90,94 احمد كاظم مصلح  80

 ملفة مفقودة ذكر متوسط 90,920 وسام محمد داود 80

  ذكر مقبول 82,80 حٌدر اسماعٌل خلٌل  89

  ذكر مقبول 84,40 عقٌل جبار علوان  89

 

 

 

الدراسة الصباحٌة  9009/9004معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( ماهر عكاب8( اسراء احمد ، وتنتهً بالتسلسل رقم )0تبدأ القائمة بالتسلسل رقم ) /الدور الثانً

 المالحظات الجنس  التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت

  أنثى متوسط 98,494 أسراء أحمد علً  0

  ذكر متوسط 98,099 وسام مسلم مالك  9

  ذكر متوسط  94,909 ثامر حسن عبٌس 9

  ذكر متوسط   99,809 ٌاسر عبد الهادي طٌب 4

  ذكر متوسط 90,048 داحور ماهر عكاب 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدور / الصباحً /  9009ـ  9008للعام الدراسً  ٌةالنفسالتربوٌة وم وعلالقسم خرٌجً معدالت 

 ( حٌدر مكطوف42، وتنتهً بالتسلسل رقم )اجً( اٌناس ن0/تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )االول 

 المالحظات الجنس  التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت

  أنثى جٌد جدا 89,990 أٌناس ناجً علً  0

  أنثى جٌد جدا 84,004 نغم عالء الدٌن حسٌن 9

  أنثى جٌد جدا 89,49 مٌادة ابراهٌم طالب  9

  أنثى جٌد جدا 80,499 نور علً سرٌح 4

  أنثى جٌد جدا 80,489 شٌماء هاشم شنون  8

  أنثى جٌد جدا 80,908 فلاير كامل جاسم  9

  أنثى جٌد جدا 80,904 ادٌبة عبد االمٌر فارس  4

  أنثى جٌد جدا  80,044 زهراء طارق جواد  8

  أنثى جٌد 42,28 ناصر جعازلٌنا  2

  أنثى جٌد 42,249 خدٌجة ٌعقوب ٌوسف  00

  أنثى جٌد 42,484 عال ناطق جاسم  00

  أنثى جٌد 48,00 فاطمة فاضل عباس  09

  ذكر جٌد  44,099 مشتاق خالد جبار  09

  أنثى جٌد 49,808 جنور ولٌد سلمان  04

  أنثى جٌد 49,922 علٌة بدر فهد  08

  ذكر جٌد 48,222 حٌدر حسٌن عبد  09

  أنثى جٌد 48,20 غٌداء عبد االمٌر صباح  04

  أنثى جٌد 44,94 غفران عدنان شناوة 08

  أنثى جٌد 44,298 قادسٌة ثابت كضٌب 02

  ذكر جٌد 49,989 عدنان عوٌد خضٌر  90

  أنثى جٌد 49,499 سوسن وداد جهاد  90

  ذكر جٌد 49,988 ضٌاء احمد حمزة  99

  ذكر جٌد 49,984 عزام عدي عزت 99

  ذكر جٌد 49,044 حسٌن حسٌن زٌدان  94

  أنثى جٌد 49,044 زهراء علً حسن  98

  أنثى جٌد  40,984 نهلة محسن فرحان  99

  ذكر جٌد 40,002 حسٌن قاسم امسلم 94

  أنثى جٌد 40,949 نادٌة محمد جبار  98

  أنثى جٌد 40,99 افتخار محمد صالح  92

  ذكر جٌد 40,028 سامر كامل خلف 90

  ذكر متوسط 92,940 محمد عبد الرضا زعٌج 90

  ذكر متوسط  92,804 علً مظهر جاسم  99

  ذكر متوسط 92,409 اسعد ناٌف ابراهٌم  99

  أنثى متوسط 92,849 عروبة علً حسٌن  94

  ذكر متوسط 98,849 محمد عبد االمٌر طالب  98

  أنثى متوسط 98,892 ا احمد محسن دنٌ 99

  أنثى متوسط 98,448 تغرٌد بنون فنٌخر 94



  ذكر متوسط 98,908 حسام عبد الحمزة محسن  98

  ذكر متوسط 98,008 اكرم مجوت محسن  92

  ذكر متوسط 94,029 لفتهغازٌنصر  40

 ملفة مفقودة أنثى متوسط 94,004 رشا عبد الصاحب  40

  ذكر متوسط 99,899 حٌدر حسون تالً  49

  ذكر متوسط 99,49 احمد جاسم بعٌوي 49

 ملفة مفقودة أنثى متوسط 98,829 هبة محمد علً  44

  ذكر متوسط 98,489 مشرق حسن مجمان  48

  ذكر متوسط 98,99 ثائر محمود صالح  49

  ذكر متوسط 94,400 احمد محسن غٌاض  44

  ذكر متوسط 94,49 محمد جابر حمد  48

  ذكر متوسط 99,802 حٌدر مكطوف جاسم  42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدراسة الصباحٌة /  9004/9008معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( هند احمد99( زٌان ٌحٌى، وتنتهً بالتسلسل رقم )0الدور االول / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس  التقدٌر  المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت
  انثى جٌد جدا   9:5:49 زٌان ٌحٌى بالل سلٌم  1

  أنثى جٌد جدا  9,:985 نجاح حاتم حسون جواد  9

  أنثى جٌد جدا  955893 بسمة سلمان درٌدح كرٌم  3

 فلسطٌنً الجنسٌة ذكر جٌد  8:599 مسلم خالد حسن  8

  أنثى جٌد  8::895 عائشة غازي عبد الرحمن  ,

  ذكر جٌد  89533 أٌهاب مٌري كاظم مهدي  4

  أنثى جٌد 885899 رنا عامر عبد الكرٌم علً  8

  أنثى جٌد  845994 زٌنب خماس حسٌن سلمان  9

  أنثى جٌد  8458:9 رحاب قاسم سبهان حسٌن  :

  أنثى جٌد 885483 مٌعاد عدنان فتالوي العائدي  15

  ذكر جٌد      8855:9 نزار جبار وادي  11

  أنثى جٌد      89548 زٌنب علً محمود حمد  19

  أنثى جٌد      :89549 نور باسم عائد ابراهٌم  13

  أنثى جٌد      815983 بٌداء رشٌد عبد الستار محمود 18

  ذكر جٌد      :81514 قاسم حسٌن جاسم حمادي  ,1

  ذكر جٌد      815181 حلٌم عالوي نعٌمة ساهً  14

  ذكر جٌد      855:11 عالء عبد االمٌر صبر زغٌر  18

  أنثى جٌد      855833 عبٌر طالب محسن عبد الكرٌم  19

  ذكر جٌد       855,51 أحمد كرٌم جواد رشٌد  :1

  ذكر جٌد      855959 شٌرٌن شهاب حمٌد جاسم  95

  ذكر متوسط   :,,4:5 عبد المهدي أحمدأمٌر عماد  91

 سوري الجنسٌة  ذكر متوسط    4:5944 أنس عمر حسٌن  99

  ذكر متوسط     48589 علً حسٌن سماوي حسٌن 93

  ذكر متوسط    485991 علً جواد هادي ناصر  98

  ذكر متوسط    485599 حسام أكرم حسن علً  ,9

  أنثى متوسط   445149 هند أحمد عمر محمد الهرجان 94

 

 

الدراسة الصباحٌة /  9004/9008معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 حامد حربً( 9تنتهً بالتسلسل رقم ) ( زهراء نوري، و0الدور الثانً / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 

 المالحظات الجنس  التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت

  أنثى جٌد     :8:588 زهراء نوري حمزة  1

  أنثى متوسط    4,5:93 رغد جمال عبد الكرٌم  9

  ذكر متوسط   5583,, حامد حربً حسٌن  3

 

 



 

/  الدراسة الصباحٌة 9009/9004معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 (  حازم ناٌف08( نجلة حسٌن ، وتنتهً بالتسلسل رقم ) 0بالتسلسل رقم )/ تبدأ القائمة الدور االول

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  أنثى جٌد جدا   ,:,945 نجلة حسٌن عجٌل 1

  أنثى جٌد جدا ,9451 منال محمد ابراهٌم 9

  أنثى جٌد جدا 99599 شذى عبد زٌد 3

  ذكر جٌد جدا 99519 علً جراد ٌوسف 8

  أنثى جٌد جدا 91514 أزهار عدنان عذافة ,

  أنثى جٌد جدا ,95588 ضحى محمد جبر 4

  أنثى جٌد :89593 زٌنة ثامر ابراهٌم 8

  أنثى جٌد 8,5,3 رؤى عبد الرزاق عبد الفتاح 9

  أنثى جٌد :8858 رقٌة عبد الرحٌم عبد الحمٌد :

  أنثى جٌد ,83599 زٌنب فاضل محمد 15

  أنثى جٌد ::895 حلى علً عبٌد 11

  ذكر جٌد 89553 وسام توفٌق لطٌف 19

  أنثى جٌد 81544 زٌنة صالح مهدي 13

  ذكر جٌد ,85581 سٌف سعدون طلب 18

  ذكر متوسط ,48588 حازم ناٌف جواد ,1

 

 

 

الدراسة الصباحٌة /  9009/9004معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ابتهال راضً (9، وتنتهً بالتسلسل رقم )  احمد ماجد (0الدور الثانً / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  ذكر متوسط 48559 احمد ماجد كاظم  1

  أنثى متوسط ,48533 ابتهال راضً عاصً  9

 

 

 

 

 

 

 

 



 

/  الدراسة الصباحٌة 9009/9009معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( حسام صاحب98( نوال جبار، وتنتهً بالتسلسل رقم ) 0/ تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )الدور االول

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  انثى جٌد جدا 98581 العزاوينوال جبار صالح معلة  1

  انثى جٌدجدا ,98514 لٌلى شاكر محمود عباس العبٌدي 9

  انثى جٌدجدا 99543 لقاء شامل خلف عرٌبً 3

  انثى جٌد 33،:8 انتصار فاضل خلٌل ابراهٌم 8

  انثى جٌد 4:،89 جمانة قٌس محمود عباس ,

  انثى جٌد ::،84 استبرق احمد سلمان صالح 4

  انثى جٌد 84،93 جاسم محمد كاظم الالمًرحاب  8

 اردنً الجنسٌة  ذكر جٌد 9:،,8 احمد ٌاسٌن صالح محمد ابو رمان 9

  انثى جٌد 49،,8 ساجدة حسٌن عطٌه حسن :

  انثى جٌد 88،49 خنساء سعدي ناجً احمد العزاوي 15

  انثى جٌد ,88،5 وفاء محمود احمد علً المشهدانً 11

  انثى جٌد 83،98 عبد غنًسرى سهٌل نجم  19

  ذكر جٌد ,:،89 ثائر فاضل عبدعلً 13

  انثى جٌد 49،49 وفاء عبدالحسن سلمان 18

  انثى جٌد :89،4 اسٌل عبٌد مخرب عٌسى العبودي ,1

  ذكر جٌد 89،33 سمٌر ٌاسٌن حسن 14

  انثى جٌد 81،89 هبه سعد حمٌد مجٌد 18

  انثى جٌد 85،95 رقٌة عبد علً عزٌز العوادي 19

  ذكر متوسط :4،:4 ضٌاء مسعود شبٌب كاظم :1

  انثى متوسط ,5،:4 شٌماء ٌعرب مهدي 95

  ذكر متوسط 49،98 حٌدر خلف علكم عوٌز الكعبً 91

  ذكر متوسط ,,4951 سعد ملوي احمد 99

  ذكر متوسط ,48581 مرتضى راضً جلوب 93

  ذكر متوسط 48،49 عمار خالد سعٌد 98

  ذكر متوسط :48،8 خٌر هللا محمود كاظمعلً  ,9

  ذكر متوسط 48،38 اسٌل عبدالرحٌم هاتف 94

  ذكر متوسط 44،89 موسى حمٌد عمٌد هوشان 98

  ذكر متوسط 44،39 فالح حسن علوان سلمان 99

  ذكر متوسط ,99،,4 عارف حكمان عارف احمد :9

  انثى متوسط ::،48 حمٌدة مشٌط زٌبكمرٌهج 35

  ذكر متوسط ,8:،48 صدام سلمان مؤٌد 31

  ذكر متوسط 3:،48 رائد احمد عبدهللا 39

  ذكر متوسط 8:،43 علً حسٌن هبش عنٌد 33

  ذكر متوسط 43519 مٌثم كمال عبٌد  38

  ذكر متوسط 41،483 حسام صاحب كاظم فلحً ,3

 

 

 

 



/ / الدور االول الدراسة الصباحٌة 9551/9559معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( مٌثاق عبد الرحمن  88، وتنتهً بالتسلسل )رباب عبد الوهاب (1تبدأ القائمة بالتسلسل )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت

  انثى جٌد جدا 99559 رباب عبد الوهاب عبود 1

  انثى جٌد جدا 95599 هدى عبدعبد هللا 9

  انثى جٌد جدا ,95558 اسماء شكر محمود 3

  انثى جٌد 89541 ازهار حسن خزعل 8

  ذكر جٌد 845894 ماجد اسعد محمد ,

  انثى جٌد :8459 اسماء عبد الحسن فٌاض 4

  انثى جٌد ,,8,51 هالة عبد االمٌر مكلف 8

 اردنً الجنسٌة ذكر جٌد :885 حسن سلطان احمد 9

  ذكر جٌد ,88545 ابراهٌماحمد عرٌبً  :

 اردنً الجنسٌة ذكر جٌد ,:835 احمد كامل محمد محمود الحورانً 15

  انثى جٌد ,83533 شٌماء عبد هللا ثجٌل 11

  انثى جٌد :8359 مها عبد الجبار صبري 19

 اردنً الجنسٌة ذكر جٌد ,895:3 خلدون محمد احمد 13

 اردنً الجنسٌة ذكر جٌد ,8959 شاكر وحٌد محمد محافظة 18

  انثى جٌد 89514 منتهى عبد الزهرة محسن ,1

  انثى جٌد ,81591 خدٌجة واجد عبود 14

 اردنً الجنسٌة ذكر جٌد ,81588 علً بشٌر عبد الوهاب فتوح 18

  ذكر جٌد ,::855 فٌحان سعدون مطرود 19

  انثى جٌد ,855,4 فاتن شمسً محسن :1

  ذكر جٌد 85539 منذر عبد عباس 95

 اردنً الجنسٌة ذكر جٌد ,8559 خالد محمد محمود طوالبة 91

 اردنً الجنسٌة ذكر جٌد ,85555 عبد الناصر احمد محمد عزام 99

  ذكر متوسط 4:5,9 الوسً كبً ٌسرى 93

  انثى متوسط 4:538 احالم عطا هللا كرٌم 98

  ذكر متوسط 495:3 حمزة خوام حالوي ,9

  ذكر متوسط 48599 هللاعبد الرحمن حسٌن مال  94

  ذكر متوسط ,,4859 عبد القادر محمد عٌدان 98

  انثى متوسط ,48533 سناء كاطع حسٌن 99

  ذكر متوسط 44589 حمزة محمود عٌدان :9

  ذكر متوسط ,44581 اٌسر مقبل محمد 35

  انثى متوسط :,445 سهام قاسم عودة 31

  ذكر متوسط 44539 رائد محمد موسى علً 39

  انثى متوسط ,4,599 سهٌلة نعٌم جاسم 33

  ذكر متوسط ,4,5,9 علً عباس شنان 38

  ذكر متوسط 4,531 عمر عدنان نصٌف ,3

  ذكر متوسط ,4,595 حسٌن علٌوي عبد الكاظم 34

  ذكر متوسط :4,55 محمد محً عبد هللا 38

  ذكر متوسط ,485:1 اثٌر هشام ابراهٌم 39

  ذكر متوسط ,48588 سعٌدعالء عبد اللطٌف  :3

  ذكر متوسط 485,3 احمد عباس عبد 85

  انثى متوسط 485994 نهى حسٌب صابر 81

  ذكر متوسط ,48559 خضر حمزة حسن 89

  ذكر متوسط ,43598 سالم محمود عباس 83

  ذكر متوسط ,43545 مٌثاق عبد الرحمن ورش 88



 

الدراسة الصباحٌة  /  9000/9009معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( عالء رحٌم 00(  نوفل نهاد ، وتنتهً بالتسلسل رقم )0الدور الثانً / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  ذكر متوسط ,,4954 نوفل نهاد زكً 1

  ذكر متوسط ,485:3 ستار رحٌم كرم 9

 اردنً الجنسٌة ذكر متوسط ,43581 مصطفى ماجد مصطفى 3

  ذكر متوسط 49599 وسام جاسم سمسم 8

  انثى متوسط ,41595 سناء حكومً خضٌر ,

  ذكر متوسط ,41513 بشٌر اسماعٌل فزع 4

  ذكر متوسط ,45538 رحٌم خلف جاسم 8

  ذكر متوسط ,4559 وسام جاسم ناصر 9

  ذكر متوسط ,4:5:9 كامل حسن كاظم :

  ذكر متوسط 49531 عالء رحٌم كرٌم 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدراسة الصباحٌة /  9000/9000معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( رحٌم خلف 99، وتنتهً بالتسلسل رقم )ماجد سالم  (0الدور االول / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
 اردنً الجنسٌة ذكر جٌد 8,531 ماجد سالم ٌوسف 1

  انثى جٌد 8,514 كواكب ٌحٌى هادي 9

  انثى جٌد :885 ثقة علً عبد الواحد 3

  انثى جٌد :8858 شوبو شمس الدٌن 8

 فلسطٌنً الجنسٌة ذكر جٌد 88598 فادي رٌاف زهدي ,

  انثى جٌد 83531 جاسم محمد عذراء 4

  انثى جٌد 895:8 خولة لفتة محمد 8

  انثى جٌد 89599 اشواق نوري محمد 9

  انثى جٌد 89593 لمٌاء جاسم علً :

  ذكر جٌد 89559 علً حاكم حسون 15

  انثى جٌد 81555 شهباء عبد الوهاب هادي علً 11

  ذكر متوسط 4:58 حٌدر الزم خنٌصر 19

  ذكر متوسط 4:543 نزار راهً خصاف 13

  ذكر متوسط 4:511 مثنى رجب عبود 18

  ذكر متوسط ::495 كرٌم حسٌن سعٌد ,1

  ذكر متوسط 49559 مصعب ناصر احمد 14

  انثى متوسط ,4954 فاتن فؤاد فاضل 18

  انثى متوسط 495,8 اشواق ٌوسف سلمان 19

  انثى متوسط 49539 وفاء صاحب محٌسن :1

  انثى متوسط 49518 شهالء حمزة صادق 95

  ذكر متوسط 48598 اثٌر عداي سلمان 91

  ذكر متوسط 48594 حمٌد دحام حمادي 99

  ذكر متوسط 48544 احمد عبد الحمٌد علوان 93

  ذكر متوسط 48593 شهاب احمد عبد هللا 98

  انثى متوسط 445,4 نعمةشٌماء ظافر  ,9

  انثى متوسط 44539 هناء حنون طارش 94

  ذكر متوسط 44531 ضٌدانبلٌغ جار الله 98

  ذكر متوسط 48599 وهاب رزاق عبد الحسٌن 99

  انثى متوسط 48588 ازهار عبد الرزاق توفٌق :9

  ذكر متوسط ,4354 مهند كاظم سلمان 35

  انثى متوسط 43519 اقباس داود فٌصل 31

  انثى متوسط 49588 هناء زامل جاسم  39

  ذكر متوسط 49585 رحٌم خلف جاسم 33

 

 

 

 

 



الدراسة الصباحٌة /  9000/9000معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 وسام خلٌل( 2( شٌماء عباس  ، وتنتهً بالتسلسل رقم ) 0الدور الثانً / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  انثى  جٌد 84558 شٌماء عباس شمل  1

  انثى  جٌد 83559 وفاء احمد علً 9

  ذكر متوسط  ,4,59 جمال جمعة خمٌس  3

  ذكر متوسط  4,5,8 تركً فرحان  حكٌم 8

  انثى  متوسط  48594 مٌامٌن خلٌل ابراهٌم ,

  ذكر متوسط  ,4359 عزٌز ٌاسٌن شٌحان  4

  ذكر متوسط  43554 محمد حسٌن جاسم  8

  ذكر متوسط  49514 نعمتٌفوزي عبد البار 9

  ذكر  مقبول  ,58:, وسام خلٌل ابراهٌم  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الدراسة الصباحٌة /  0222/9000معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( سعد نعمان 88( نبراس مجبل، وتنتهً بالتسلسل رقم ) 0الدور االول/ تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  انثى جٌد جٌدا ,9:598 نبراس مجبل صالح 1

  انثى جٌد جدا  ,98591 امل ابراهٌم عبد الخالق 9

  انثى جٌد جدا ,9,598 لمٌاء مهدي جابر 3

  أنثى جٌد جدا ,9,518 براء محمد حسن 8

  أنثى جٌد جدا 9,5185 زٌنب شنان رهٌف ,

  أنثى جٌد جدا ,9,58 شلٌر عبد هللا علً 4

  انثى جداجٌد  995:1 فاطمة مدحت ابراهٌم 8

  انثى جٌد جدا ,99535 سعاد عباس رٌوان 9

  انثى جٌد جدا ,915:8 نغم صباح محمود :

  انثى جٌد جدا ,91548 منٌرة مجبل صٌهود 15

  انثى جٌد جدا ,91585 تغرٌد حسن هادي 11

  انثى جٌد جدا :9551 اسراء علً جابر 19

  انثى جٌد 8:5:1 االء مناتً علً 13

  ذكر جٌد 8:589 االمٌر خلٌل حسن عبد 18

  انثى جٌد 8:5,9 امال كسار جبار ,1

  ذكر جٌد ,8:584 عاشور موسى الفت 14

  انثى جٌد ,89514 هدى غانم بوالد 18

  انثى جٌد 88594 ابتسام راضً هادي 19

  انثى جٌد 88584 منتهى جاسم السٌد :1

  انثى جٌد 84518 منتهى جاسم عبد 95

  ذكر جٌد ,8458 سلٌم سلمانمحمد  91

  انثى جٌد 8,5:8 زٌنب عبد علً مراد 99

  انثى جٌد ,:8,59 سوسن حسن غالً 93

  انثى جٌد :8,58 زٌنب جواد عبود 98

  انثى جٌد ,8,548 نوال هاشم علٌوي ,9

  انثى جٌد 8,5,5 سمٌرة بهجت مهدي 94

  انثى جٌد 8,589 بشرى محمد علً 98

  انثى جٌد ,8,534 عبداخالص خضٌر  99

  ذكر جٌد ,8,519 حٌدر شمسً حسن :9

  انثى جٌد ,88588 ابتسام جابر عبد حسٌن 35

  انثى جٌد 88588 االء جمٌل صالح 31

  ذكر جٌد ,88513 محمود عبد الرزاق عداي 39

  انثى جٌد ,:8353 اٌمان راضً عباس 33

  ذكر جٌد ,89583 احمد عبد الحسٌن عطٌة 38

  انثى جٌد ,,:815 اسراء علً حسٌن ,3

 اردنٌة الجنسٌة انثى جٌد ,81588 اثٌر عبد الرحمن عبد هللا 34

  ذكر جٌد 81585 صباح غازي داود 38

  ذكر جٌد 815,8 زٌاد عبد الجبار جواد 39

  ذكر جٌد 815184 حسن عودة سهل :3

  انثى جٌد 81591 اسماء شاكر حمودي 85

  ذكر جٌد :8559 احمدابو بكر ٌوسف  81



  ذكر جٌد 85534 اشرف رمزي محمد 89

  انثى متوسط 4:5,4 بٌداء جبار حسن 83

  انثى متوسط ,4:538 اٌمان كاظم حمزة 88

  ذكر متوسط ,4:533 علً عبد الوهاب علً ,8

  انثى متوسط 4:598 زٌنة سعد سلوم  84

  انثى متوسط 49589 نغم جلوب حسٌن 88

  ذكر متوسط ,49544 محمد محٌسنمٌثم  89

  انثى متوسط 49538 سعاد غٌاض عسكر :8

  انثى متوسط 485,9 ارادة محمد كرٌم 5,

  انثى متوسط 44591 مٌسون شهاب دٌمً 1,

  ذكر متوسط ,4,511 فاضل جدعان شعٌب 9,

  ذكر متوسط ,48595 مصطفى جبار محسن 3,

  ذكر متوسط :48598 احمد هاشم جاسم 8,

  ذكر متوسط :4358 سعد نعمان خلف ,,
 

 

الدراسة الصباحٌة /  0222/9000معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( سالم محسن9(  كرٌم جاسم ، وتنتهً بالتسلسل رقم ) 0الدور الثانً / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  ذكر  متوسط  ,4:598 كرٌم جاسم عاتً  1

  ذكر  متوسط  ,,:485 سعد مطر دٌوان  9

  ذكر  متوسط  ,48544 جاسم كاظم ماهور 3

  ذكر  متوسط  ,44583 نهاد جواد كاظم  8

  ذكر  متوسط  44599 جمال حسٌن محٌسن  ,

  ذكر  متوسط  41599 سالم محسن لغٌوي 4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الدراسة الصباحٌة/  0228/0222معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( حٌدر جواد 88( باسم محمد عبد الرحمن، وتنتهً بالتسلسل ) 0الدور االول / تبدأ القائمة بالرقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
 اردنً الجنسٌة  ذكر جٌد جدا ,98593 باسم محمد عبد الرحمن  1

 اردنً الجنسٌة ذكر جٌد جدا   ,::935 صفوت جابر سعد 9

  أنثى جٌد جدا ::935 طلل غالب علوان  3

  أنثى جٌد جدا ,91514 تغرٌد كاظم نعٌم 8

  انثى جٌد ,8:5:8 ثناء عبد الودود عبد الحافظ ,

  انثى جٌد ,8:518 سحر هاشم محمد 4

  انثى جٌد ,8851 حنان عبد الرحمن طه 8

  انثى جٌد ,845:8 بلقٌس فاضل موسى 9

  أنثى جٌد 845:1 اسٌل عبد الكرٌم مزٌد  :

  ذكر جٌد ,84591 اركان سعٌد خطاب  15

 اردنً الجنسٌة ذكر جٌد :8458 عاصم احمد مجلً  11

  انثى جٌد ,84581 سمر علً كشٌش  19

  انثى جٌد ,84593 ٌسرى اٌوب عبد الوهاب  13

 اردنً الجنسٌة ذكر جٌد ,84554 طارق عبد هللا قاسم 18

  انثى جٌد ,8,541 ارادة عبد الرزاق داود  ,1

  ذكر جٌد ,:8,53 ثامر عبد علً عباس  14

  انثى جٌد ,8,59 سهام عبد هللا حسٌن  18

  انثى جٌد ,8858 ساهرة جعفر حسٌن  19

  انثى جٌد ,88583 اٌمان طالب احمد :1

  أنثى جٌد 88519 زٌنب صبري حاتم  95

 اردنٌة الجنسٌة أنثى جٌد 8851 شهناز محمد عبد خلف  91

  أنثى جٌد ,,8359 نهى عبد الواحد جاسم حسن  99

  ذكر جٌد ,83548 احمد علً محمد سلطان  93

اسمه غٌر موجود بالسجل لكنه  ذكر جٌد :8359 حسٌن شاكر كرٌم 98
 خرٌج ولدٌه ملفة 

  أنثى جٌد ,,8958 لقاء لطٌف عودة  ,9

  أنثى جٌد ,89581 هدٌل محمد محسن  94

  أنثى جٌد :8954 ٌسرى خضر محمد 98

  أنثى جٌد ,8954 فاتن حسٌن محمود  99

  ذكر جٌد ,8958 رشٌد ناصر خلٌفة  :9

  أنثى جٌد 8955:3 اٌمان حسٌن نعمة  35

  أنثى جٌد 895593 خنساء عبد هللا جاسم  31

  أنثى جٌد 815:9 اخالص جبار دهش  39

  أنثى جٌد ,81591 سوسن غالب حمودة  33

  أنثى جٌد ,,8158 الهام عبد المنعم احمد 38

  أنثى جٌد ,815,8 بسعاد جوٌد كاظم  ,3

  أنثى جٌد 81593 اخالص صبار رزاق  34

  أنثى جٌد ,,8151 ابتهال حسن عكلة  38

  ذكر جٌد 8558 باسم محمد حسٌن  39

  ذكر  جٌد ,85545 جلٌل عوٌد كاظم  :3

  أنثى متوسط 4:518 نبراس فلٌح حسن  85

  أنثى متوسط 4:5588 غصون كرٌم فرحان  81



  أنثى متوسط ,49599 االء مصطفى كامل  89

  أنثى متوسط :4955 سراب محمد حكمت 83

 فلسطٌنً الجنسٌة ذكر متوسط ,48581 احمد سمٌر عبد العفو  88

  ذكر  متوسط ,44588 حسٌن نعمة حسٌن سالم ,8

  أنثى متوسط 4454 مٌساء راشد راهً  84

  ذكر متوسط ,,445 كاظم راضً خلٌفة  88

  أنثى متوسط 44588 روناك محمد مال هللا  89

  ذكر متوسط ,4,599 رٌاض حمٌد جوهر  :8

  أنثى متوسط 4,538 علٌة شنٌن مسعد  5,

  ذكر متوسط :4,55 حمٌد حمد حسب 1,

  ذكر متوسط ,48588 محمود نجم عبد هللا 9,

  ذكر متوسط 43541 غسان فاضل ثامر 3,

  ذكر متوسط ,49515 عامر خلٌل احمد 8,

  ذكر  متوسط ,455:5 حٌدر جواد كاظم  ,,

 

 

 

الدراسة الصباحٌة /  0228/0222معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

( ابراهٌم 8( منال جواد كاظم، وتنتهً بالتسلسل رقم ) 0الدور الثانً / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 سلمان داود 

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  أنثى جٌد ::895 جواد كاظم عبدمنال  1

  ذكر جٌد 815589 ثامر احمد ابراهٌم  9

  أنثى متوسط 4,583 دالل فٌصل عباس  3

  ذكر متوسط 43549 محمد قاسم أوحٌد 8

  ذكر متوسط ,49511 ابراهٌم سلمان داود ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدراسة الصباحٌة/  0224/0228معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

( 80( ٌاسٌن حمٌد عٌال ، وتنتهً بالتسلسل رقم ) 0الدور االول / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 وضاح عبد العزٌز 

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
 ملفة مفقودة ذكر  جٌد جدا 9,514 ٌاسٌن حمٌد عٌال شمٌن  1

 ملفة مفقودة أنثى جٌد جدا 93589 فاتن جمٌل صالح احمد 9

  أنثى جٌد جدا 93519 سلمى سامح ناصر عثمان 3

  أنثى جٌد جدا ,9355 احالم حسٌن علً  8

 فلسطٌنً الجنسٌة  ذكر جٌد جدا 99589 بالل حسن فارس  ,

 اردنٌة الجنسٌة  أنثى جٌد جدا  955:8 سها محمود علً طوالبة  4

  أنثى جٌد جدا 955,3 سعاد خضر عباس  8

  أنثى جٌد  ,8:5 زٌنب جناتً وطان اركٌن 9

  أنثى جٌد 8:519 فرح حامد محسن محمود  :

  أنثى جٌد 89584 بٌسان احمد عدنان  15

  أنثى جٌد 89539 اقبال هاشم محمد حاتم 11

  أنثى جٌد 89591 جاسمٌة محمد ثامر خلٌف 19

  ذكر جٌد 88588 علً حوشً محمد 13

  أنثى جٌد 88581 رنا موفق محمود عبد القادر  18

  أنثى جٌد 88531 فاطمة كاظم خلٌل  ,1

  أنثى جٌد 84.98 شكرٌة احمد جوٌر  14

  أنثى جٌد 845,4 رواء ٌوسف محمد  18

  أنثى جٌد  84559 بشرى حسٌن علوان  19

  أنثى  جٌد  8,5:8 بان زاهر عبد المجٌد :1

  أنثى جٌد 8,534 رافدة موحان مشكور 95

  أنثى جٌد  8,519 فاطمة هٌل رهٌف  91

  أنثى جٌد 8,514 اسراء حماد رجه حمادي  99

  أنثى جٌد  8,553 ضمٌاء قحطان محمد 93

  أنثى جٌد  ,8859 رائدة داود ناجً  98

  أنثى جٌد  88594 سهٌر سلمان احمد  ,9

  أنثى جٌد 88519 هناء رشٌد نصر هللا  94

  أنثى جٌد 835,8 فاتن خلف محٌبس عودة 98

  أنثى جٌد  83593 امنة عدنان وهٌب  99

  أنثى جٌد ,8355 سعاد كاظم حسن :9

  أنثى جٌد 89598 امل جبار رسن  35

  أنثى جٌد 89549 رقٌة عباس عبد درجال 31

  أنثى جٌد  89538 فاتن عادل حسن 39

  أنثى جٌد 81549 خنساء حاتم رشٌد 33

  أنثى جٌد  81548 ٌحٌى عباس هادي  38

  أنثى جٌد  81513 فوزٌة سلٌمان علً  ,3

  أنثى جٌد 81511 عبٌر جبار داود  34

  ذكر  جٌد  85599 غازي محمد فٌاض  38

  أنثى جٌد  85558 سهاد حسٌن معلة  39

  أنثى  متوسط :4:58 استبرق محمود حمزة  :3

  أنثى  متوسط 49593 زٌنب ابراهٌم ساٌخان خدادا 85

  أنثى  متوسط 49553 تماضر جبار عبد هزاع  81

  أنثى متوسط 48538 نجاة علً احمد  89



  أنثى متوسط 48558 كولجان ولً علً حسن  83

  ذكر متوسط 44583 سعد خلف عواد 88

  أنثى متوسط 44593 اسٌل عمار جاسم  ,8

  ذكر متوسط 435,9 ضٌاء رزوقً خلف  84

  ذكر متوسط 43534 فنر فجر ذبان صالح  88

  أنثى متوسط 415:8 منال كاظم لعٌبً  89

  أنثى متوسط 45531 جنان فضل جاسم محمد  :8

  ذكر مقبول 598:, وضاح عبد العزٌز ابراهٌم  5,

 

 

 

الدراسة الصباحٌة / الدور الثانً /  9::8/1::1خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً  معدالت 

 (   رقٌة احمد مهدي1تتكون القائمة من التسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  أنثى جٌد 845:9 رقٌة احمد مهدي  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/ الدراسة الصباحٌة / الدور االول 8::4/1::1خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً  معدالت

 ( سالم مندٌل38( بان حسن لفته، وتنتهً بالتسلسل رقم )1تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  انثى جٌد جدا 94543 بان حسن لفته 1

  انثى جٌد جدا 995:1 اسراء عبد الزهرة نعٌمة 9

  انثى جٌد جدا 91588 اسراء حسٌن علً 3

  انثى جٌد ,8:58 اشواق ٌوسف لفته 8

  انثى جٌد 8:585 فادٌة عبد الجبار عبد المجٌد ,

  انثى جٌد 8:599 لبنى عبد الحسٌن حسٌن 4

  ذكر جٌد 88591 مؤٌد منٌر كامل 8

  انثى جٌد 88583  فرحان عبد هللازٌنب  9

  انثى جٌد 88589 هناء طارق عبد الستار :

  انثى جٌد 88598 انوار قاسم محمد امٌن 15

  انثى جٌد ,8454 نهى ناصر سعدون 11

 اردنٌة انثى جٌد 84598 نهى ناصر حسن  19

  انثى جٌد 8,548 منال ماجد محمد 13

  انثى جٌد 8,5,3 سمٌة صبار علٌوي 18

  انثى جٌد 8,538 نداء جمٌل احمد ,1

  انثى جٌد 88588 هنادي عدنان خلٌل حاتم 14

  انثى جٌد 88535 رجاء جبار خلف 18

  انثى جٌد  835:3 سهاد كاظم تقً 19

  ذكر جٌد 89588 جعفر ابراهٌم احمد :1

  انثى جٌد 89545 وجدان عبد االمٌر ثبٌت 95

  انثى جٌد 89519 ازهار قاسم محمد 91

 اردنً  ذكر جٌد 81594 فالح عبد المهدي فالح 99

  انثى جٌد 81595 نجمة قاسم سلمان 93

 اردنً ذكر جٌد 85593 عٌسى عٌد النهري خلٌفة  98

  انثى جٌد 855,8 لمٌاء محسن خلف ,9

 اردنً ذكر جٌد 85513 خلدون محمود سلٌمان 94

  انثى جٌد 85559 وسن ناصر محمد 98

  انثى متوسط ,4:58 رٌا خالد عٌسى 99

 اردنً ذكر متوسط 4:583 عالء الدٌن حسن خلف :9

  ذكر متوسط 48518 فاهم فرحان محمد 35

  ذكر متوسط 44514 لٌث عبد هللا محمد بكر 31

  ذكر متوسط 44553 عبد هللا هامل مناتً 39

  ذكر متوسط 4,5,5 حسٌن احمد حسٌن 33

  ذكر متوسط 4,514 راضً شرٌف جبار 38

  ذكر متوسط 43544 علً مجٌد محمد ,3

  ذكر متوسط 49514 جمال نواف علً 34

  ذكر متوسط 41595 سالم مندٌل صالح 38

الدراسة الصباحٌة / الدور الثانً /   8::4/1::1معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( ماجدة لطٌف9حسن محٌسن وتنتهً بالتسلسل رقم )( 1تتكون القائمة من التسلسل )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  ذكر متوسط 43531 حسن محٌسن عبد الكاظم 1

  ذكر مقبول 539:, ماجدة لطٌف مصطفى 9



الصباحٌة / الدراسة   0228/0229معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً  

 ( سالم عبود99، وتنتهً بالتسلسل رقم ) ( مٌسون حٌاوي0لقائمة بالتسلسل )الدور االول / تبدأ ا

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  انثى جٌد جدا 9559:1 مٌسون حٌاوي وهاب 1

  انثى جٌد 885941 ازهار كامل محمد حبٌب 9

  ذكر جٌد 845919 هللاسالم محمد عبد  3

  انثى جٌد 845448 نسرٌن جواد شوقً 8

 اردنً الجنسٌة  ذكر جٌد 845843 عمران عامر عمران شاهٌن ,

  أنثى جٌد ,8,538 امال عبد الزهرة خلف 4

  أنثى جٌد 8,55,8 رفاه محمد علً احمد 8

  ذكر جٌد ,88598 علً حطاب كاظم 9

  ذكر جٌد 835998 سنان اكرم مجٌد :

  انثى جٌد 835934 امال احمد ٌاسر 15

  ذكر جٌد 835548 ٌوسف تركً دوهان 11

  انثى جٌد 8958 جوان خسروجوامٌر 19

  انثى جٌد 89549 زٌنب هانً جٌاد علً 13

  ذكر جٌد 895,4 محمد منعم سلمان 18

  ذكر جٌد 81589 حسٌن حبٌب محمد مراد ,1

  ذكر جٌد 815,4 فوز عبد الرحٌم خفً 14

  ذكر جٌد 855459 غزوان جلٌل خٌر هللا 18

  انثى جٌد ,,855 اشراق عبد اللطٌف اسماعٌل 19

  انثى جٌد 85534 منى حسن برٌس المً :1

  ذكر متوسط 4:5881 خالد اسماعٌل ندا خلف 95

  انثى متوسط 4:588 سهى شفٌق توفٌق عبد الرحمن 91

  انثى متوسط 4:58:9 وسن محمد صالح ٌاسٌن 99

  انثى متوسط 495,8 بلسم حسٌن نهام كاظم 93

  ذكر متوسط 49591 ٌوسف ناٌف احمد 98

  انثى متوسط 485418 لبنى زٌاد مصطفى ,9

  انثى متوسط 4,,485 نوال فاضل فرهود عودة 94

  ذكر متوسط 485198 سعدون حسن كاطع عطٌة 98

 اردنٌة الجنسٌة  انثى متوسط 445449 شروق محمد عبد المجٌد 99

  انثى متوسط 445,94 بان غازي حمودي علوان :9

  ذكر متوسط 4459 حسٌن جواد حرٌجة عكار 35

  ذكر متوسط 4,5:3 ناصر محمد عزٌز 31

  ذكر متوسط 4,5891 عماد حسٌن عبٌد 39

  ذكر متوسط :435:8 ظفار حامد عٌسى 33

  انثى متوسط 495439 زٌنب كاظم صالح سعٌد 38

  ذكر متوسط 415,18 عنان غازي محمود علً ,3

  ذكر متوسط 4155,3 سالم عبود كاظم 34

/ الدراسة الصباحٌة / الدور الثانً/  4::1/,::1معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً  

 فاضل ( عادل9( فائزة صبري ، وتنتهً بالتسلسل رقم ) 1تبدأ القائمة بالتسلسل )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  انثى متوسط 495899 فائزة صبري حسن 1

  ذكر متوسط 485488 عادل فاضل جابر 9



الدراسة الصباحٌة /   0224/0228معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( عبد االمٌر فنخر98( شٌماء عبد العزٌز، وتنتهً بالتسلسل )0)الدور االول/ تبدأ القائمة بالتسلسل 

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت

  انثى جٌد جدا 98559 شٌماء عبد العزٌز عبد الحمٌد خلف 1

  انثى جٌد جدا 985:4 امال اسماعٌل حسٌن رشٌد 9

  انثى جٌد جدا ,9859 اخالص احمد علوان مطر 3

  انثى جٌد جدا  9954 لبنى فائق عبد المجٌد فارس 8

  انثى جٌد 8:588 امل اسماعٌل عاٌزبرٌسم ,

  انثى جٌد 89581 حمدٌة خلف سلومً عٌسى 4

  انثى جٌد :8855 بلقٌس حمود كاظم معٌجل 8

  انثى جٌد ,8453 سندس حامد عبد نصٌر 9

  انثى جٌد 885:8 اسراء طارق ناجً :

  انثى جٌد 88581 عثمان محمد غربانفاطمة  15

 اردنً الجنسٌة  ذكر جٌد 88553 عمر احمد مفلح ارشٌدات 11

  انثى جٌد :8359 انتصار محمد فٌاض ثامر 19

  انثى جٌد :8359 شهرزاد ناصر ظاهر محسن  13

  ذكر جٌد 83594 خمٌس محمود مخلف عدوان 18

  ذكر جٌد ,8958 حسٌن علٌوي سلمان عمران ,1

  انثى جٌد 89531 انتصار هاشم مهدي 14

  انثى جٌد 81549 شذى عبد الحسٌن حطٌحط عبد الحسٌن 18

  انثى جٌد 815,8 فاطمة فالح علً بكر 19

  انثى جٌد 81581 نداء عبد الغفور حافظ عبد الحسٌن :1

  ذكر جٌد ,8155 خالد مخٌف محمد مال 95

  انثى جٌد 85531 لٌلى نعٌم مرٌوش 91

  ذكر متوسط :4:53 عباس سلمان كاظم علً 99

  ذكر متوسط 4:519 جمال حسٌن عبد عطٌة 93

  انثى متوسط :4:55 سعاد مانع مطشر صغٌر 98

  ذكر متوسط 495:8 سالم غٌاض عنبر راضً ,9

  ذكر متوسط ,4958 حاتم محمد حسٌن محل 94

  ذكر متوسط 49539 عباس ناصر ابراهٌم 98

  ذكر متوسط 44538 سعٌد حسونمحمد فٌصل  99

  ذكر متوسط 44551 سالم محمد لفته جبر :9

  انثى متوسط 4,5:8 انعام عبد الحمٌد قاسم 35

  ذكر متوسط 4,543 نجاح هادي عبد المحسن كرٌم 31

  ذكر متوسط 4,533 عثمان حسون حبٌب 39

  ذكر متوسط 4,598 علً جالل عبد الغفور وهاب 33

  ذكر متوسط ,4,51 محٌسن حافظجاسم جابر  38

  ذكر متوسط 49594 ستار كرٌم راضً ,3

  ذكر متوسط ,4154 محمد حسٌن صٌفان 34

  ذكر متوسط 45598 سجاد جبار حسن 38

  ذكر متوسط 45555 عبد االمٌر فنخر جبار طاهر 39

 

 

 



 

الدراسة الصباحٌة /   0224/0228معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( ذكرى عمران9( ثامر عبد القادر وتنتهً بالتسلسل )0الدور الثانً / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت

  ذكر متوسط 44599 ثامر عبد القادر عبد اللطٌف 1

  ذكر متوسط ,4,58 ذكرى عمران عبٌد عباس 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدراسة الصباحٌة /   0229/0224معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً  

 ( حاتم حنظل89( نهلة نجم الدٌن، وتنتهً بالتسلسل رقم ) 0الدور االول / تبدأ القائمة بالتسلسل )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  انثى امتٌاز 5583: نهلة نجم الدٌن مختار 1

  ذكر جٌد جدا 94518 سامً هادي رحٌم 9

  انثى جٌد جدا 9,5:8 وصال محمد جابر 3

  ذكر جٌد جدا 9,598 عبد الهادي جواد علوان 8

  انثى جٌد جدا 91598 ازهار عبود حسون ,

  انثى جٌد 8:5:3 اقبال عٌسى عزت 4

  انثى جٌد 8:591 نٌران ولٌم حنا 8

  انثى جٌد 8:588 تغرٌد رشٌد كاظم 9

  انثى جٌد 895,8 سمٌرة مجٌد حسن :

  انثى جٌد 89518 نجٌة ابراهٌم محمد 15

  ذكر جٌد 88543 حسن صبار علوان 11

  انثى  جٌد ,:845 جنان حاتم كامل 19

  ذكر جٌد 8,5,8 حمٌد جاسم محمد 13

  انثى جٌد :8,53 رفٌعة محمد مناحً 18

  ذكر جٌد 8,519 سلٌم جلوى كامل ,1

  انثى جٌد 8,511 بلقٌس عبد الداٌم زوٌع 14

  ذكر جٌد 88591 جمال خالد محمد صالح 18

  ذكر جٌد 88595 هاشم محمد عمران 19

  انثى جٌد 88518 االء احمد ناجً :1

  انثى جٌد 895:5 عروبة متولً داود 95

  انثى جٌد :8958 وسن حمزة حسن 91

  انثى جٌد 895,5 بٌان عبد هللا احمد 99

  ذكر جٌد 89538 علً فاضل علً 93

  انثى جٌد 89538 ختام شعبان خزعل 98

  ذكر جٌد 89533 سعدي عبد الحسٌن جاسم محمد ,9

  انثى جٌد 89595 بشرى ابراهٌم وهٌب 94

  ذكر جٌد :8951 علً حسون ملوكً 98

  ذكر جٌد 81599 سهٌل نجم عبد هللا 99

  انثى جٌد 81545 جنان هادي جواد :9

  ذكر جٌد 81585 طه خماس مهدي  35

  انثى جٌد 81585 زٌنب كرٌم سٌد قاسم 31

  ذكر جٌد 81535 كاظم علً هادي 39

  انثى جٌد 855:3 مها شوقً حسٌن 33

  ذكر جٌد 855,4 سعد مطر عبود 38

  انثى جٌد 85538 مٌسلون عبد الكاظم فرج ,3

  ذكر جٌد 85538 هادي نشمً شارب 34

  ذكر جٌد :8559 حامد جبوري حسٌن 38

  ذكر متوسط 4:589 صادق موٌش طارش 39

  انثى متوسط 4:588 ازهار حسٌن علٌوي ناصر :3

  أنثى متوسط 4:588 نوال كاظم راضً 85

  أنثى متوسط 495:9 ماجدة نصري بدن 81

  ذكر متوسط 49585 عامر عزٌز ابراهٌم 89

  ذكر متوسط 49513 صالح نهٌر راهً 83



 

 

الدراسة الصباحٌة / الدور الثانً /   8::3/1::1معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( خلٌل كرٌم18( مظفر جاسم وتنتهً بالتسلسل )1تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  ذكر متوسط 48514 مظفر جاسم قاسم  1

  ذكر متوسط 4,59 شاكر عبود موٌنع 9

  أنثى متوسط 48588 سوسن امٌر عبد المجٌد  3

  ذكر متوسط 43581 ولٌد حمد حمود  8

  ذكر متوسط :,435 احمد حسن كاظم  ,

  ذكر متوسط 49593 علً حسٌن منخً 4

  ذكر متوسط 49548 محمد وهٌم محً 8

  ذكر متوسط 49514 صاحب عبد االمٌر شهاب  9

  أنثى متوسط ,4951 نجاة محمد لطٌف :

  ذكر متوسط 41589 عبد المجٌد محمد ربٌع 15

  ذكر متوسط 41553 جاسم محمد صالح  11

  أنثى مقبول 598:, خولة محمود حمٌد  19

  ذكر متوسط 535:, محمد جٌجان عبد هللا  13

  ذكر مقبول 4538, خلٌل كرٌم عبد حمادي  18
 

 

 

 

 

 

 

  انثى متوسط 49554 سعاد علً رشٌد 88

  ذكر متوسط ,4851 خالد فارس عطا هللا ,8

  انثى متوسط 445:5 انعام علوان عبود  84

  ذكر متوسط 44588 علً فاضل توفٌق 88

  ذكر متوسط 44588 بالسم ناصر حسٌن 89

  ذكر متوسط ,4453 حسن شتام داغر :8

  أنثى متوسط 44533 احالم حمٌد مجٌد 5,

  ذكر متوسط 44558 محمد مجٌد عبد  1,

  ذكر متوسط :4,58 محمد حسٌن عمران 9,

  ذكر متوسط 4,583 عٌسى زٌارة فرج 3,

  ذكر متوسط 4,554 ماهر عبد الرزاق مهدي 8,

  ذكر متوسط 49531 حٌدر عبد الحسن حسن ,,

  ذكر مقبول 583:, حسنحاتم حنظل  4,



الدراسة الصباحٌة /   0229/0229معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً  

 ( شوكت محسن88( قصً ابراهٌم ، وتنتهً بالتسلسل رقم ) 0الدور االول / تبدأ القائمة بالتسلسل )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  ذكر جٌد جدا 98538 قصً ابراهٌم سعٌد 1

  انثى جٌد جدا 985,8 رقٌة عبد الجبار حسٌن 9

  انثى جٌد جدا 9959 اسماء حردان جاسم 3

  انثى جٌد جدا 91599 اقبال عبد الهادي مهدي 8

  انثى جٌد جدا 9551 انتصار حٌدر علً ,

  انثى جٌد 89598 وداد عبد هللا حمادي 4

  انثى جٌد 88549 فاطمة هاشم قاسم 8

  انثى جٌد 88599 نهضة معلك خضٌر 9

  اثنى جٌد 88519 ضمٌاء ابراهٌم محمد :

  انثى جٌد 84598 انتصار ٌاسر عبود 15

  انثى جٌد 84555 نادٌة علً حسٌن 11

  انثى جٌد 8,539 جمٌلة حطاب كاظم 19

  انثى جٌد 8,559 خٌرٌة ٌاسٌن محمد 13

  انثى جٌد 8,551 رفعة عبد كرٌم 18

  ذكر جٌد 88599 جبار صبٌح حدٌد ,1

  انثى جٌد 835,9 الهام عبد الجبار فلٌح 14

  انثى جٌد 83589 جهادٌة خٌر هللا قدوري 18

  ذكر جٌد 83599 سعد ادرٌس سلمان 19

  انثى جٌد 83598 هٌفاء حمٌد عثمان :1

  ذكر جٌد 89541 كاظمسلٌم جٌاد  95

  انثى جٌد 89599 زٌنب نوري محمد 91

  ذكر جٌد ,8951 خٌري احمد عبد هللا 99

  انثى جٌد ,8955 شذا خالص عبد الرحمن 93

  ذكر جٌد ::815 وطن جعفر هاشم 98

  انثى جٌد 81589 فاضل مطر محسن ,9

  انثى جٌد 81583 فائزة محمود حسن 94

  انثى جٌد 85589 شذى صالح حٌدر  98

  انثى جٌد 85539 ازهار عبد الجبار عٌدان 99

  انثى جٌد ,8553 ٌسرى عبد الحسٌن محمد :9

  انثى متوسط 4:585 غصون عبد الرضا صنٌخ 35

  انثى متوسط 4:591 عواطف شاكر عباس 31

  انثى متوسط 49599 زٌنب غنً مجٌد 39

  انثى متوسط 49594 سمر عبد الستار حسٌن 33

  ذكر متوسط 495,9 باسم كرٌم محمد 38

  انثى متوسط 495,3 عدوٌة علً سلمان ,3

  ذكر متوسط ,495 علً محمد حبٌب 34

  انثى متوسط 4,5:8 وفاء ٌاسر جاسم 38

  انثى متوسط 4,584 شكرٌة صالح كرٌم 39

  ذكر متوسط :4,54 حمزة كاظم ناصر :3

  انثى متوسط 4,5,3 نازك رحمن توفٌق 85

  ذكر متوسط 4,515 عادل عبد ابراهٌم 81

  انثى متوسط 4,559 سهام امٌن حمه رحٌم 89

  انثى متوسط 485:9 انتصار خزعل بهٌل 83



  ذكر متوسط 48581 حمٌد عبد هللا شٌحان 88

  ذكر متوسط 48548 عباس فضل محمد ,8

  ذكر متوسط :4853 مهند عبد هللا عبد الرضا 84

  ذكر متوسط 48515 دلشادزوراب رستم 88

  ذكر متوسط 435:4 مهند عدنان ٌوسف 89

  ذكر متوسط 43595 هٌثم احمد عبود :8

  انثى متوسط 43593 سندس عبد هللا كطٌش 5,

  ذكر متوسط 495:5 محمد جبار محمد 1,

  انثى متوسط :4954 حمدٌة جبار جمعة 9,

  ذكر متوسط 49533 عصام طالب عبد الحسن 3,

  ذكر متوسط :415 احمد محمد علً 8,

  ذكر متوسط 4159 جرٌان محمد عبد العزٌز ,,

  ذكر متوسط 41548 مجٌد محمد محسن 4,

  ذكر متوسط 4154 شوكت محسن سعدون 8,

  أنثى  مقبول  ,55:, هٌفاء عبد الجبار مرٌهج 9,
 

الدراسة الصباحٌة /   0229/0229الدراسً معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام 

 ( احسان حماد عبد99( قسمة جمٌل وتنتهً بالتسلسل )0الدور الثانً / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  انثى متوسط 4:581 قسمة جمٌل عبد 1

  انثى متوسط 4:5,1 رغداء امٌن حسون 9

  انثى متوسط 48545 اٌمان كاظم خٌر هللا 3

  ذكر متوسط :4858 محمد ٌوسف علً 8

  ذكر متوسط 44545 ضٌاء محمد داود ,

  ذكر متوسط 445,9 محمد كاظم كاطع 4

  ذكر متوسط 4,535 محمد ناصر حسٌن 8

  انثى متوسط 43585 هناء صالح جاسم 9

  ذكر متوسط ::495 خالد علً حسٌن :

  ذكر متوسط 49589 رحمن ٌاسٌن علً 15

  ذكر متوسط 49534 ٌاسر مردان اكبر 11

  ذكر متوسط 4951 محمد علً كرٌم 19

  ذكر متوسط 41598 كرٌم خلف غباش 13

  ذكر متوسط 41599 حٌدر سلمان جبارة 18

  ذكر متوسط 41548 رعد جابر عبد هللا ,1

  انثى متوسط 415,4 اٌمان علً عمران 14

  ذكر متوسط :4558 عدنان خالد صالح 18

  ذكر متوسط 45581 رعد عز الدٌن بدر  19

  ذكر متوسط 45583 مٌثم كاظم محمد :1

  ذكر متوسط 45598 احمد عبد الحسن عبد الكاظم 95

  ذكر مقبول 589:, عز الدٌن عباس امٌن 91

  ذكر مقبول 511:, علً عٌدان ساجت 99

  ذكر مقبول ,:45, احسان حماد عبد 93
 

 



الدراسة الصباحٌة/  0220/0229معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 زاهر عبد االمٌر عباس( 44، وتنتهً بالتسلسل) نهى حسٌن( 0الدور االول/ تبدأ القائمة بالتسلسل )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  انثى امتٌاز 9518: كاظمنهى حسٌن  1

  انثى جٌد جدا   945,1 اٌمان عبد احمد  9

  انثى جٌد جدا   945,1 هناء سلمان خورشٌد  3

  انثى جٌد جدا   9,544 اٌمان شرٌف عباس  8

  انثى جٌد جدا   98544 هالة ابراهٌم ادهم  ,

  انثى جٌد جدا   :9354 ماجدة شحاذة محمود  4

  انثى جٌد جدا   995:1 انعام هاشم سلطان  8

  ذكر جٌد جدا   99585 مزعل خلٌف محً  9

  انثى جٌد جدا   :9959 هدى محسن حسن :

  انثى جٌد جدا   99595 صبٌحة حسٌن حلو  15

  انثى جٌد جدا   95595 نجاح فاضل جاسم  11

  انثى جٌد جدا   :9554 اخالص فتحً طه  19

  انثى جٌد 8:5:8 زٌنب عبد هللا جبار  13

  ذكر جٌد 8:5,5 ابراهٌم مرتضى ابراهٌم  18

  انثى جٌد 8:553 نجالء فحل جزاع ,1

  انثى جٌد 895:8 تاظٌة عبد الرزاق جاسم  14

  انثى جٌد 89585 فاطمة عبد االمٌر عبد المجٌد  18

  ذكر جٌد 89538 سمٌر عجاج حسٌن  19

  انثى جٌد :8959 ماجدة خلف حماد  :1

  انثى جٌد :8955 جنان احمد حسٌن  95

  انثى جٌد 88543 اسماء حسن علً  91

  انثى جٌد 885,8 هناء علوان طوٌف 99

  انثى جٌد 885,8 هٌام صباح عزٌز  93

  انثى جٌد 88583 رفاء عبد اللطٌف حسن 98

  انثى جٌد 88594 كوثر خلف عباس  ,9

  انثى جٌد 88594 اٌمان محمد كاطع 94

  انثى جٌد 845:8 بلسم عواد عسل  98

  انثى جٌد 84585 نادرة تقً حمادي  99

  انثى جٌد 84554 ندٌمة رشٌد خزعل  :9

  انثى جٌد 8,593 تغرٌد كامل عبٌد  35

  انثى جٌد 8,593 هناء حسون حمٌد  31

  انثى جٌد 8,518 وجدان ناجح فشاخ  39

  انثى جٌد 885:1 سلوى محمد محً 33

  انثى  جٌد 88544 كفاح محمد دهام  38

  انثى جٌد 88518 وفاء عبود شناوة ,3

  ذكر جٌد 88511 محمد عبد الكرٌم طاهر 34

  انثى جٌد 88553 االء جواد عٌسى  38

  انثى جٌد 835:1 حوراء جلٌل عٌسى  39

  انثى جٌد 835:1 سمٌرة جمعة مهدي  :3

  ذكر جٌد :8359 محمد ناصر ونان  85

  انثى جٌد 89595 انتصار طه كاظم  81

  انثى جٌد 89545 ارانوس مجٌد جمٌل 89

  انثى جٌد 89594 خولة عجٌل خضٌر  83



  انثى جٌد 89518 ثرٌا عبد عون مطٌر 88

  انثى جٌد 89553 وسن سعدي صادق ,8

  انثى جٌد 815:8 جنان اسماعٌل طه 84

  انثى جٌد 815,8 منتهى جواد عبد العزٌز  88

  انثى جٌد 815,1 جولٌتاوشانكوركٌس 89

  ذكر جٌد 81585 ابراهٌم احمد حاجب  :8

  ذكر جٌد 81538 مناف عبد المطلب باقر  5,

  ذكر جٌد 81518 سعدون سلمان نجم  1,

  انثى جٌد :8155 سناء صبحً موسى  9,

  انثى جٌد 85544 سندس عباس مهدي  3,

  انثى جٌد 85544 اسراء عبد الرحمن نعمان  8,

  انثى جٌد 855,8 نداء ابراهٌم محمد  ,,

  انثى جٌد 85593 رابعة عطٌة عودة  4,

  ذكر متوسط 4:593 خٌون شخٌر جٌشة  8,

  ذكر متوسط 4:581 طارق عبد الجلٌل طالع 9,

  ذكر متوسط 4:555 محمد عبد عباس :,

  انثى متوسط :4954 سهٌلة حٌدر حسٌن  45

  ذكر متوسط 49584 عبد الكرٌم طه عثمان  41

  ذكر متوسط 49595 حمد سالم محمد  49

  انثى متوسط 48544 عذراء صادق سعٌد  43

  ذكر متوسط 48511 بشار قاسم رفٌق  48

  ذكر متوسط :4855 جاسم حسن عبد السادة  ,4

  ذكر متوسط :4459 كرٌم خضٌر عباس  44

  انثى متوسط 44593 اثمار محمد جبر  48

  ذكر متوسط 445,1 احمد عدنان صبر  49

  انثى متوسط 44595 لمى عاٌد طه  :4

 سودانً الجنسٌة ذكر متوسط 4,549 محمد احمد محمد رجال  85

  ذكر متوسط 48543 باسم هاشم سلٌمان  81

  ذكر متوسط 485,1 ناصر عبد الحسن الزم 89

  انثى متوسط 48554 حسان حطحوطاستبرق  83

  ذكر متوسط :4354 محمد كامل جبر  88

  ذكر متوسط 43538 سهٌل سالم سهٌل  ,8

  انثى متوسط 43593 منال مٌخائٌل بولص  84

  ذكر متوسط 43595 زاهر عبد االمٌر عباس 88
 

 

 

 

 

 

 



الدراسة الصباحٌة/  0220/0229معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 رحٌم صبري( 90، وتنتهً بالتسلسل ) عماد مصطفى( 0/ تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )ثانً الدور ال

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  ذكر جٌد 8:58 عماد مصطفى عٌسى  1

  انثى جٌد 89511 روناك شامل سمٌن  9

  انثى جٌد :8358 ازهار ابراهٌم احمد  3

  انثى جٌد :8558 بشرى خضٌر عباس  8

  انثى جٌد 85585 هناء عبد الرزاق نوري ,

  ذكر جٌد 85518 لؤي عبد هللا مسلم  4

  انثى متوسط 49593 ابتغاء جاسم محمد  8

  انثى متوسط 485:8 االء ابراهٌم حسن  9

  ذكر متوسط 48588 كرٌم حاتم عصمان  :

  ذكر متوسط 445:8 محمد حسن جابر شٌاع  15

  ذكر متوسط 44593 جاسم خضٌر جاسم  11

  ذكر متوسط 4,5,8 صالح عبد القادر صالح عمر  19

  ذكر متوسط :4,58 هشام جمعة صوٌخ 13

  ذكر متوسط 4,538 رفعت نجم عبد  18

  ذكر متوسط 48581 محمد جاسم محمد  ,1

تم تغٌٌر اسمه من ثامر ابراهٌم  ذكر متوسط 48544 ثامر مرزة سلمان  14
ظاهر الى ثامر مرزة سلمان 

بموجب القرار القضائً المرقم 
فً  9::1س/119
 / محكمة المحمودٌة  3::93/1/1

  ذكر متوسط :4855 هانً غٌاض عنبر  18

  ذكر متوسط 43538 حلٌم حنون مطر  19

  ذكر متوسط 49588 محمد جمعة جبر  :1

  ذكر متوسط :4958 رحٌم صبري مذكور  95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الدراسة الصباحٌة/  0220/0220معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 حسن فارس( 82، وتنتهً بالتسلسل رقم ) لٌنا مالك( 0الدور االول/ تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  انثى جٌد جدا   9,5:8 لٌنا مالك عبد هللا  1

  ذكر جٌد جدا   935,9 محمد انور محمود  9

  انثى جٌد جدا   99539 امال عبد العزٌز حسٌن  3

  انثى جٌد جدا   955:8 فاطمة عباس مطلك  8

  انثى جٌد جدا   :9559 اٌمان مهدي محمود  ,

  ذكر جٌد جدا   91555 الباري ماٌح ماضً عبد 4

  ذكر جٌد 8:5,9 فالح حسن كاظم  8

  انثى جٌد 8:519 عالهن محمد علً احمد 9

  انثى جٌد 8:511 فداء عبد الجلٌل عبد الكرٌم  :

  انثى جٌد ,:895 رواء غانم خالد 15

  انثى جٌد 84584 فاتن كاظم لعٌبً  11

  انثى جٌد 84589 اقبال جبار خلف  19

  انثى جٌد 84598 زهرة كامل عبد االمٌر  13

  انثى جٌد 8,553 ذكاء عكار عبود  18

  انثى جٌد 88598 زٌنب حٌدر حسون  ,1

  انثى جٌد 88541 وئام خلٌل ابراهٌم  14

  ذكر جٌد 88539 عبد الستار ٌاسٌن احمد 18

  انثى جٌد ,8358 مٌعاد سلوم احمد  19

  انثى جٌد 83538 ابتسام محمد مطلك  :1

  انثى جٌد :8959 ابتسام كمال جالل  95

  انثى جٌد 89598 كاظمٌة محمد غانم  91

  انثى جٌد :8959 وفاء محمود جاسم  99

  ذكر جٌد 89598 فاروق صباح عبد الحسٌن  93

  انثى جٌد 89598 اسراء كاظم خلٌل  98

  ذكر جٌد 89591 سفٌان صائب سلمان  ,9

  انثى جٌد 89519 امٌرة سعدي كرٌم  94

  انثى جٌد 89519 سؤدد سعدون مهدي  98

  انثى جٌد 81581 ابتسام عباس فرحان  99

  انثى جٌد 81544 زٌنب احمد محمد  :9

  انثى جٌد 815,3 افتخار محً محمد  35

  انثى جٌد 815,3 وفاء ٌاسٌن بٌج  31

  انثى جٌد 81539 هاجر عبد الكرٌم جاسم  39

  انثى جٌد :8155 اسراء حسٌن محٌسن  33

  انثى جٌد 855:9 اخالص كرومً ناجً  38

  انثى جٌد 85598 زٌنب محمود جبار  ,3

  انثى جٌد :8558 ساجدة علً خورشٌد 34

  ذكر جٌد 85541 حامد فاضل رجب  38

  انثى جٌد 855,9 زٌنب علً حسٌن 39

  انثى جٌد ,8558 منى مرزة عبد الحمزة  :3

  انثى جٌد 85538 ذكرى محمد عبٌد 85

  انثى جٌد 85594 سحر هادي حسون  81

  ذكر جٌد 85598 مهند هادي عبد النبً  89

  انثى متوسط 4:5:8 انتصار محمد علً  83



  انثى متوسط 4:5:9 شعوب كرٌم سعٌد  88

  انثى متوسط 4:588 جمٌلة هادي مهدي  ,8

  انثى متوسط ,4:58 انتصار اسماعٌل فاضل  84

  ذكر متوسط 4:589 احمد هاشم صالح 88

  انثى متوسط 495:8 انتصار طالب محمد  89

  ذكر متوسط 495,5 ثامر هاشم رشٌد  :8

  ذكر متوسط ,4958 اٌاد سلمان خمٌس  5,

  ذكر متوسط 49538 عماد حسٌن خلف 1,

  انثى متوسط 49539 ختام كامل زكً  9,

  انثى متوسط 49539 نداء ابراهٌم ٌحٌى  3,

  انثى متوسط :4959 نجاح كاظم محٌسن  8,

  انثى متوسط 49519 عبٌر اسماعٌل ناصر  ,,

  انثى متوسط 49555 شهالء محمد لطٌف  4,

  انثى متوسط 48584 سهٌلة اٌدام جبر  8,

  انثى متوسط 48588 خولة جاسم جلٌوي 9,

  انثى متوسط 48549 رجاء ٌاسٌن عبد هللا  :,

  ذكر متوسط 48543 رعد محمد سلمان  45

  انثى متوسط 48543 صفاء كرٌم عباس  41

  انثى متوسط 485,9 ابتسام مهر علً  49

  انثى متوسط ,4858 خالدة ٌاسر كزار  43

  ذكر متوسط 48538 ٌاسر نجم عبٌد 48

  ذكر متوسط 48539 سلمان داود حسٌن  ,4

  ذكر متوسط :4459 حٌدر علً نصر هللا  44

  ذكر متوسط 44559 كاظم سالم ٌوسف  48

  ذكر متوسط 4,543 محمد طه كاظم  49

  انثى متوسط 4,5,3 سعاد كاظم هادي  :4

  انثى متوسط 4,588 سندس عباس احمد  85

  انثى متوسط 4,599 نجود خمٌس صالح 81

  انثى متوسط 4,519 هند عبد المحسن عبد هللا  89

  ذكر متوسط 4,514 محمد جغٌولبرٌبر 83

  ذكر متوسط 4,559 سالم كاظم محمد  88

  انثى متوسط :4859 هالة صبري عباس  ,8

  انثى متوسط :4859 احالم ٌاس خضٌر  84

  انثى متوسط 48581 زٌنب علٌوي كاظم  88

  ذكر متوسط 485,9 محمد صبر دحام  89

  ذكر متوسط :4358 محمد محسن جسام :8

  ذكر متوسط :4359 عوف عبد الرحمن عبد الرزاق  95

  ذكر متوسط ,:495 غالب حرز سكوت 91

  ذكر متوسط 49549 فؤاد فالح حسن  99

  ذكر متوسط 49543 ابراهٌم حسن غالً  93

  ذكر متوسط 49555 عناد نعٌثل عبد الخضر  98

  ذكر متوسط 41581 علً موسى جاسم   ,9

  ذكر متوسط ,,415 حقً كامل حسن 94

  انثى متوسط 415,5 كوثر حسٌن عثمان  98

  ذكر متوسط 41598 حازم محمد زاهرو  99

  ذكر متوسط :4559 حسن فارس علٌوي :9

 



الدراسة الصباحٌة/  0220/0220معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ازهار حسٌن( 08، وتنتهً بالتسلسل ) ابتسام جلٌل ( 0/ تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )ثانً الدور ال

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  انثى جٌد 8:559 ابتسام جلٌل عبد الجبار  1

  انثى جٌد 85544 بشرى عزٌز رحٌم  9

  انثى متوسط ,4958 ماجدة حمٌد صالح  3

  انثى متوسط 48543 بشرى كرٌم عبد الحسٌن  8

  ذكر متوسط 44598 احمد سلطان سرحان  ,

  انثى متوسط 4,589 عبٌر جبار تعبان 4

  انثى متوسط 4,559 نضال حسن كاظم  8

  ذكر متوسط 48598 حاتم جاسم عزٌز  9

  انثى متوسط 48559 فاطمة محمد مهدي :

  انثى متوسط ,4855 بدٌعة كطوف دنبوس 15

  ذكر متوسط 41514 صالح الدٌن احمد قادر 11

  ذكر متوسط 45589 احمد كاظم عبد 19

  انثى متوسط :4553 كرٌمة علٌوٌفزٌع 13

  ذكر متوسط 45594 ٌوسف موسى خلٌف  18

  ذكر متوسط 45513 حمود عطٌة سحاب  ,1

  ذكر مقبول 541:, حاكم كاظم سعود 14

  ذكر مقبول 538:, سمٌر ساجت غالً  18

  انثى مقبول 514:, ازهار حسٌن محمد علً  19
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  الدراسات الصباحٌة

قسم العلوم     

  سٌةالتربوٌة والنف

 

 

 

 

 



 

الدراسة المسائٌة /  9008/9002معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( امجد عبد الكرٌم 9(حسٌن مختاض، وتنتهً برقم )0الدور االول/ تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس  التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت

  ذكر جٌد جدا   80,884 حسٌن مختاض حسن منشد  0

  ذكر متوسط  90,904 امجد عبد الكرٌم سفاح  9

 

الدراسة المسائٌة /  9008/9002معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( حمدان مطر.0الدور الثانً / تتكون القائمة من رقم )

 المالحظات الجنس  التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت

  ذكر مقبول 89,202 حمدان مطر عباس   0

 

 

 

 

الدراسة المسائٌة /  9004/9008معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( احمد كاظم 0الدور االول/ تتكون القائمة من التسلسل رقم )

 المالحظات الجنس  التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت

  ذكر متوسط 4:5485 احمد كاظم خمٌس خلٌطً   1

 

 

 

/ الدراسة المسائٌة / 9009/9004معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( محمد عبد9( اوس حبٌب ، وتنتهً بالتسلسل رقم )0الدور االول /تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس  التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت

  ذكر  جٌد جدا 80,984 أوس حبٌب عباس  0

  ذكر متوسط 98,92 محمد عبد مطشر 9

 

/ الدراسة المسائٌة / 9009ـ 9008معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( ارام عزٌز99)( سعاد ٌحٌى ، وتنتهً بالتسلسل رقم 0الدور االول /تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )



 المالحظات الجنس  التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت

  أنثى جٌد جدا 84,909 سعاد ٌحٌى علً  0

  أنثى جٌد جدا 89,949 اشواق حسٌن لعٌبً  9

  ذكر جٌد جدا 84,908 علً عبد االله زبالة  9

  ذكر جٌد 48,999 عبد الحسن عبد الصاحب حسن 4

  أنثى جٌد 40,98 سهاد وجود صالح  8

  أنثى جٌد 40,99 فرح خلف حسٌن  9

  أنثى متوسط 92,499 عبٌر حسٌن ابراهٌم  4

  أنثى متوسط 92,989 سوزان ججو سلطان  8

  ذكر متوسط 98,898 حلٌم رزاق عباس  2

  أنثى متوسط 98,48 ٌاسمٌن عبد هللا هانً  00

  ذكر متوسط 98,949 عبد الرحمن جاسم محمد  00

  ذكر متوسط 98,99 حٌدر خلٌل ابراهٌم  09

  ذكر متوسط 98,048 سرمد عجمً محمود  09

  ذكر متوسط 94,889 زٌد نهاد محمد علً  04

  ذكر متوسط 94,98 هانً خلف علً  08

  ذكر متوسط 94,949 مصعب علً محمد  09

  ذكر متوسط 99,444 مظهر علً محمد  04

  ذكر متوسط 98,90 نهاد محمد كاظم  08

  ذكر متوسط 94,899 وسام ضاحً حمد  02

  ذكر متوسط 99,20 حٌدر زهٌر قاسم  90

  ذكر متوسط 99,999 اكبر كاظم حسٌن 90

  ذكر متوسط 99,922 فاروق محسن حسن  99

  أنثى متوسط 99,400 رٌم سعد صالح 99

  ذكر متوسط 99,94 محمد علً فرحان  94

  ذكر متوسط 90,989 سامً تركً مناتً  98

  ذكر مقبول 82,989 ارام عزٌز حمه ناصر  99

 

/ الدراسة المسائٌة / 9008/9009معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( محمد حسن8( سجى عبد ، وتنتهً بالتسلسل رقم )0الدور الثانً /تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس  التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت

  انثى متوسط 99,409 سجى عبد كناوي  0

  ذكر متوسط 90,99 بكر فاروق سلٌمان 9

  ذكر متوسط 90,498 سٌف رعد مظلوم  9

  انثى مقبول 88,924 اوراس صالح الدٌن عبد القادر  4

  ذكر مقبول 88,98 محمد حسن خلف 8
 



الدراسة المسائٌة /  9004/9008معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( محمد محمود94( طالب رحٌم، وتنتهً بالتسلسل رقم )0الدور االول / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس  التقدٌر  المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت

  ذكر  جٌد جدا   985318 طالب رحٌم خلف   1

  انثى جٌدا جدا  ,,9359 برنارٌت باكوس موسى  9

  ذكر  جٌد جدا  91598 أحمد رعد رشٌد 3

  أنثى  جٌد   8:5:94 أبتسام عبد اللطٌف لفته 8

  ذكر  جٌد  ,89591 مناف فتحً عبد الرزاق  ,

  أنثى  جٌد  ,885,1 أٌمان عبدو فتحً عبد الحكٌم 4

  أنثى  جٌد  ,8,538 سناء حسن فرج فرهود  8

  ذكر  جٌد  8,5519 نصٌر خزعل نزال  9

  ذكر  جٌد  835:59 محمد عبد هللا مرزوك  :

  أنثى  جٌد 835819 علٌاء حنون جبر  15

  أنثى  جٌد   835,59 أمل محمد جابر مظلوم 11

  ذكر  جٌد  895888 علً طالب حسٌن  19

  ذكر  جٌد  815999 عوادمحمد غرٌب خلف  13

  ذكر  جٌد  815,59 جمال مالك علً 18

  ذكر  جٌد  ,81531 صالح مدٌد حسن جاسم  ,1

  ذكر  جٌد  855:8 رائد متً اٌشو 14

  ذكر  جٌد  85581 امجد كاظم فارس  18

  ذكر  جٌد 85538 حٌدر جعفر حسن  19

  ذكر  متوسط  495893 ٌوسف مطلك عباس  :1

  انثى  متوسط  4959,4 منى حسن علوان  95

  ذكر متوسط ,48589 نهاد خرٌبط راشد 91

  انثى متوسط 485548 هدى محمود عبد قاسم 99

  ذكر متوسط ,48553 غازي فٌصل ابراهٌم 93

  ذكر متوسط ,44585 قاسم بلشان كاظم 98

  ذكر متوسط ,,445 عباس عرٌبً فهد ,9

  انثى متوسط :4458 هبة دخٌل علً كاسب 94

  ذكر متوسط 4453:3 داخل ناصر حسٌن 98

  ذكر متوسط 44598 فخري لمهدي جال 99

  ذكر متوسط 445111 محمد فخري اسماعٌل :9

  ذكر متوسط ,4,591 عداي ناجً حمد 35

  ذكر متوسط ,4,588 ٌاسر مجٌد علً 31

  ذكر متوسط 4,5398 قاسم كاظم راضً 39

  ذكر متوسط ,485,3 كسار ظاهرسعد محجوب  33

 مصري الجنسٌة ذكر متوسط ,43598 محمود محمد ابراهٌم 38

 تغٌٌر اسم من صدام الى محمد رضا  ذكر متوسط ,43584 عبد الواحد جزل محمد رضا ,3

  ذكر متوسط 435888 غسان جسام شندوخ 34

  ذكر متوسط :455,8 محمد محمود منصور 38

 

 

 



الدراسة المسائٌة /  9004/9008معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 زٌاد محمد( 4، وتنتهً بالتسلسل رقم )  سمٌر صبار( 0الدور الثانً / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس  التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن  ت

  ذكر متوسط ,,4458 سمٌر صبار لعٌبً  1
  ذكر متوسط 44589 علً محمد حسٌن  9
  انثى  متوسط 4459:9 نهلة علً موسى  3
  ذكر متوسط ,41543 زٌاد محمد علً  8

 

 

 

الدراسة المسائٌة /  9009/9004معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( مهدي مارد82( هند صبٌح ، وتنتهً بالتسلسل رقم )0)الدور االول / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم 

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  أنثى جٌد جدا :9,5:8 هند صبٌح رحٌم 1

  ذكر جٌد جدا 9,5149 عامر سامً محمد 9

  ذكر جٌد جدا 915389 محمد شالل فرحان 3

  ذكر جٌد جدا 91511 صالح كمال مصطفى 8

  أنثى جٌد 89591 خلود لعٌبً سوادي ,

  ذكر جٌد 84519 حٌدر كرٌم جاسم 4

  أنثى جٌد ::895 خوله عبد االمٌر عٌسى 8

  ذكر جٌد 89599 سمٌر محمود محمد 9

  ذكر جٌد 89598 عالء حسن ناصر :

  ذكر متوسط ,89591 وسام علً حاتم 15

  ذكر جٌد 81591 شعالن سوادي شناوة 11

  أنثى جٌد 81514 شٌماء شاكر نعمان 19

  أنثى جٌد 815138 شٌماء رعد نصٌف 13

  ذكر جٌد 855154 محمد حسٌن قاسم 18

  ذكر متوسط ,,4:59 ضٌاء زمام طاهر ,1

  ذكر متوسط ,4:585 حازم ٌعقوب هداب 14

  ذكر متوسط 4:5358 عمار عبد مظلوم 18

  ذكر متوسط 4:594 محمد حسن جاسم 19

  ذكر متوسط 4:591 ماهر خالد جلوب :1

  انثى متوسط ,4:58 شادان امٌن عبد هللا 95

  ذكر متوسط 49589 ثامر محٌبس محسن 91

  أنثى متوسط 4954,8 شهالء تركً عطٌة 99

  ذكر متوسط 495,93 اٌاد كرٌم داود 98

  ذكر متوسط 49589 أكرم محمد مرزوك ,9

  ذكر متوسط ,49594 خضٌر عباس حسن 94

  ذكر متوسط ,48599 سامان محمد محمد امٌن 98

  ذكر متوسط ,48538 اٌاد كرٌم نافل 99

  ذكر متوسط 485588 حٌدر علوان عواد :9

  ذكر متوسط ,445:1 ماهر مهدي عبد مجوم 35



  ذكر متوسط 445993 محمد اسماعٌل خلٌل 31

  ذكر متوسط 44589 رٌاض ناٌف حسان 39

  ذكر متوسط ,445,9 علً محسن نور 33

  ذكر متوسط 4458,3 نهاد تاٌه منصور 38

  ذكر متوسط 44534 أحمد عبد هللا خضٌر ,3

 ملفة مفقودة ذكر متوسط :4459 صفاء عبد علً 34

  ذكر متوسط 44593 باسم علً حسن 38

  أنثى متوسط 4451 نرٌمان محمد طه 39

  ذكر متوسط 4,5438 عدي حسن رزاق :3

  أنثى متوسط 4,5,98 غانم مهلهل كواكب 85

  ذكر متوسط 4,5398 محمد ٌد هللا علً 81

  ذكر متوسط 4,518 حٌدر جمٌل جاسم 89

  ذكر متوسط 485:9 أحمد عادل ناٌف 83

  ذكر متوسط 4859:8 اركان عالوي حسٌن 88

  ذكر متوسط 48598 ثامر محمد حسن ,8

  ذكر متوسط 485899 مشتاق كاظم صدام 84

  ذكر متوسط 485,19 فراس حنون لفتة 88

  ذكر متوسط 485353 احسان علً فرج 89

  ذكر متوسط 4358,5 قاسم سلمان علً :8

  ذكر متوسط 435489 محمد عبد الزهرة حمادة 5,

  ذكر متوسط 435418 حسن عبد غلٌم 1,

  ذكر متوسط 435,38 ولٌد اسماعٌل حسٌن 9,

  ذكر متوسط 495:51 اسعد حسٌن تلع 3,

  ذكر متوسط 495818 محمد عدنان حمٌد 8,

  ذكر متوسط 4954,8 عالء جمٌل مرٌح ,,

  ذكر متوسط 49589 عالء عبد الصاحب شنته 4,

  ذكر متوسط :4959 هشام صفاء الدٌن مسلم 8,

  ذكر متوسط 415,89 منٌر ماٌح عبد الحسٌن 9,

  ذكر مقبول 5939:, مهدي مارد محمد :,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/  الدراسة المسائٌة  9009/9009معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( محمد محمود40( ارٌج حازم ، وتنتهً بالتسلسل رقم ) 0/ تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )الدور االول

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  انثى جٌدجدا 99،89 صالحارٌج حازم مهدي  1

  ذكر جٌد :89،9 عباس علً شالل حسٌن 9

  ذكر جٌد 1,،84 حٌدر محسن عوده عبدعلً 3

  ذكر جٌد 88،39 رعد مجٌد خماس 8

  ذكر جٌد ,81،8 سرمد صبٌح جبار حبٌب ,

  ذكر جٌد 85،94 قتٌبة صالح حمد عوده 4

  ذكر جٌد ,85،8 ضٌاء اسماعٌل مطر حسٌن 8

  انثى جٌد 85،95 خالد شعوبً ابراهٌمرنا  9

  انثى متوسط 98،:4 اسٌل رحمه صحن كزار :

  ذكر متوسط 84،:4 سفٌان محمد فزع ناٌف 15

  ذكر متوسط 53،:4 خالد مطشراخٌرس مرزوك 11

  ذكر متوسط 49518 لٌث لطٌف مناحً عاكول 19

  ذكر متوسط 49558 علً حسن محمد علً 13

  ذكر متوسط 49558 فرحان ابراهٌمعبد الكرٌم  18

  ذكر متوسط 485:8 وسام مجٌد ابراهٌم ,1

  ذكر متوسط 48581 مشتاق صباح علً ناصر 14

  ذكر متوسط :48،4 ازهر هاشم علوان عبود 18

  ذكر متوسط 5,،48 بسام دحام محمد 19

  ذكر متوسط 48،83 خالد علً مرهون :1

  ذكر متوسط 48،18 سامر حامد عبد ابراهٌم 95

  ذكر متوسط :48،5 احمد حمودي عبد الرسول 91

  ذكر متوسط 48554 سمٌر كرٌم زبار 99

  ذكر متوسط 44،94 وسام علً محمد صالح 93

  ذكر متوسط 44،98 لؤي مسلم جواد 98

  ذكر متوسط 44،88 علً اسماعٌل حمادي ,9

  ذكر متوسط 44،44 سرمد محمد طاهر رمضان 94

  انثى متوسط 44،84 عبد الجبارعبد اللطٌف شٌماء 98

  ذكر متوسط 44،31 اركان محٌسن سالم مكاون 99

  انثى متوسط ,44،9 تغرٌد عواد ثامر مزعل :9

  ذكر متوسط ,44559 احمد زامل ماهود عبدالرضا 35

  ذكر متوسط 44،,4 اركان نعمه عٌفان عٌسى 31

  ذكر متوسط 1,،,4 جبار كاظم حسٌن 39

  ذكر متوسط 94،,4 صدام عباس حسٌن واجد 33

  انثى متوسط ,:،43 ارٌج هادي جابر محسن 38

  ذكر متوسط 43،41 حسن جاسم طاهر طارش ,3

  ذكر متوسط ,43،3 محمد احمد صالح جاسم 34

  ذكر متوسط 4:،49 عمار زٌاد خلف علٌوي 38

  ذكر متوسط 49،83 سدٌر عدنان ذٌاب حسن 39

  ذكر متوسط 49،41 طوكان مرود مهند مجٌد :3

  ذكر متوسط ,45598 محمد محمود عبد هللا 85

 

 



 

/ الدراسة المسائٌة  9000/9009معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( خمائل رضا94)وتنتهً بالتسلسل، فالح عبد الواحد (0/ تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )الدور االول

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  ذكر جٌد جدا ,93511 فالح عبد الواحد حمادي 1

  ذكر جٌد 84541 خالد عبد الستار سالم 9

  ذكر جٌد :,845 رحٌم هملً معارج 3

  انثى جٌد 885388 شٌماء حمودي عبد الرحمن 8

  انثى جٌد :8955 شٌماء سالم سنً ,

  انثى متوسط ,,,495 خلٌل اسماعٌلمنى  4

  انثى متوسط ,49538 تحرٌر شاكر محمود 8

  ذكر متوسط ,48544 طالب علً مطلب 9

  انثى متوسط ,48511 عفاف رفعت عبد الوهاب :

  ذكر متوسط 44541 جعفر سلمان علً 15

  ذكر متوسط ,44559 صالح عبد الرحمن ٌوسف 11

  ذكر متوسط ,4,598 علً عزٌز محمود 19

  ذكر متوسط ,485,8 بشٌر ظاهر لطٌف 13

  ذكر متوسط ,485,1 محسن صالح حسن 18

  ذكر متوسط 48558 صباح كرٌم عباس ,1

  ذكر متوسط  ,:4851 جواد رضا جوهر 14

  انثى متوسط ,49584 اٌمان فائق سلمان 18

  ذكر متوسط ,49581 ستار بدر رمح 19

  انثى متوسط ,455:8 لٌنا ٌاسر غدٌر :1

  ذكر متوسط 455:8 عبد الستار شالل داخل 95

  ذكر متوسط ,45581 مشتاق محمود دلً 91

  ذكر مقبول ,59:, طلعت جواد صالح 99

  ذكر مقبول :859, ناطق هاشم رزٌق 93

  انثى متوسط ,4953 خمائل رضا عبد ظاهر 98

 

الدراسة المسائٌة  /  9000/9009للعام الدراسً معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

( خٌر هللا 9(  علٌاء رٌاض، وتنتهً بالتسلسل رقم )0الدور الثانً / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 سحاب

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  انثى متوسط ,4455 علٌاء رٌاض علً غالب 1

  ذكر مقبول ,594,, خٌر هللا سحاب مطر 9

 

 

 



مسائٌة / الدراسة ال 9000/9000معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

( شهاب 09، وتنتهً بالتسلسل رقم )فرحان ابراهٌم (0/ تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )الدور االول

 احمد 

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  ذكر جٌد جدا 93591 فرحان ابراهٌم سلٌم  1

  ذكر جٌد جدا 91589 خالد جمال جاسم محمد  9

  انثى  جٌد  88533 رواء علً مهدي صالح  3

  ذكر جٌد ,,845 قٌس فاضل عباس 8

  أنثى  جٌد 8,5,4 ماجدة عبد طعمة  ,

  أنثى جٌد :8954 مهى قحطان عزت 4

  ذكر جٌد 89548 حسن محمد جاسم  8

  ذكر جٌد 89581 اسامة احمد جواد  9

  ذكر جٌد 85589 عدي شكر عبد االمٌر  :

  ذكر متوسط  4,5,9 احمد عبود جبر  15

  ذكر متوسط 485,4 هٌثم محمد سلمان  11

  أنثى متوسط 43538 هدٌل طالب جتف 19

  ذكر متوسط 415:9 شهاب احمد حسن 13

 

 

الدراسة المسائٌة /  0222/9000التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً معدالت خرٌجً قسم العلوم 

 ( ضٌاء مصلح08( حٌدر حسن، وتنتهً بالتسلسل رقم )0الدور االول/ تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  ذكر جٌد جدا ,94595 حٌدر حسن عبد علً 1

  انثى جٌد جدا 98538 عبودسعدٌة سعد  9

  انثى جٌد جدا ,99548 زهراء عبد المهدي محمد 3

  انثى جٌد جدا :9553 عفاف زٌاد وادي 8

  ذكر جٌد جدا ,95588 عبد الهادي محمد حسن ,

  ذكر جٌد 89544 زهٌر علوان حسون 4

  ذكر جٌد 885,18 حسن علً سٌد 8

  ذكر جٌد 8459:9 ناصر حسٌن كاظم 9

  انثى جٌد 8,559 سلوى محمد جعفر :

  انثى جٌد ,:8,59 فدوى واثق عٌسى 15

  ذكر جٌد ,885,8 صالح عبد الهادي حمدان 11

  ذكر جٌد 83548 عادل حسون عزٌز 19

  ذكر جٌد 815,9 محمد عبود عباس محسن 13

  ذكر جٌد ,81519 هٌثم عادل عبود 18

  ذكر متوسط 48598 ضٌاء مصلح ناصر ,1

 

 

 



الدراسة المسائٌة /  0222/9000معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( ابراهٌم خلٌل9( عونً حسٌن، وتنتهً بالتسلسل رقم ) 0الدور الثانً / تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  ذكر جٌد  83591 عونً حسٌن مخلف   1

  ذكر جٌد  ,81581 علً رشٌد خلٌل 9

  ذكر متوسط 48518 ابراهٌم خلٌل اسماعٌل  3
 

 

الدراسة المسائٌة /  0228/0222معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 اٌاد صادق جعفر( 94( امل جواد حسن ، وتنتهً بالتسلسل )0الدور االول / تبدأ القائمة بالتسلسل )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  أنثى  جٌد جدا 995519 أمل جواد حسن عبد الحسٌن  1

  ذكر جٌد جدا ,:995 ضٌاء نزهان فهد  9

 سودانً الجنسٌة ذكر جٌد جدا 95548 جمال سر الختم الجاك 3

  أنثى جٌد 88534 أٌمان حسن جعدان 8

  أنثى جٌد ,88599 مسلم صكبنهلة  ,

  أنثى جٌد :8458 رنا عبد الرزاق منشد 4

  أنثى جٌد ,8,53 عبٌر أحسان نافع كاظم 8

  أنثى جٌد ,::835 أمل حسٌن علٌوي 9

  ذكر جٌد :835 علً محمد غالً :

  أنثى جٌد ,83545 رنا منعم عبد الكاظم 15

 ملفة مفقودة  ذكر جٌد 83539 أدم عبد الكرٌم  11

  ذكر جٌد 83598 حسٌن صالح حسن 19

 فلسطٌنٌة الجنسٌة أنثى جٌد 89538 عبٌر شبلً مصطفى  13

  أنثى جٌد 8558 أنغام زكً مصطفى 18

  ذكر جٌد 85519 محمد علً صفر ,1

  ذكر متوسط  4:534 محمد رشٌد حسن  14

  ذكر  متوسط  ,:4:59 اٌسر فخري رحومً  18

  ذكر  متوسط  49594 جعفر محمد علً 19

  ذكر  متوسط  49599 ٌسار سلمان حسٌن :1

  ذكر  متوسط  :4953 جاسم محمد حلبوص 95

  ذكر  متوسط  ,,4858 عدنان علوان جاسم  91

  ذكر  متوسط  ,48541 شروق بشار طلٌع 99

  أنثى متوسط  44599 مٌسر غانم عبد المجٌد  93

  أنثى متوسط  ,41558 اٌاد صادق جعفر  98

 

الدراسة المسائٌة /  0228/0222معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً 

 ( ماجد كاظم شنٌور 0الدور الثانً / تتكون القائمة من التسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  ذكر  مقبول ,5:, ماجد كاظم شنٌور  1

 



الدراسة المسائٌة / الدور االول /  9::8/1::1معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً  

 ( مصعب ماهر38( وجدان جعفر جواد، وتنتهً بالتسلسل ) 1تبدأ القائمة بالتسلسل )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  أنثى جٌد جدا :9:53 وجدان جعفر جواد 1

  أنثى جٌد جدا 94555 رغداء عباس عبد  9

  أنثى  جٌد جدا  985:1 نجاة شكر محمود أبراهٌم  3

  أنثى  جٌد جدا  ,9858 ندى عبد الملك محمد أحمد 8

  ذكر  جٌد جدا  995:8 عبد الكرٌم خشن بندر   ,

  أنثى  جٌد جدا  99543 أٌمان عبد الكرٌم عبد الحسن  4

  أنثى  جٌد جدا  ,:955 هدٌل خالد محمود ابراهٌم  8

  أنثى  جٌد جدا  95599 لقاء شاكر سلمان داود  9

 ملفة مفقودة أنثى  جٌد جدا  ,,955 الهام فاضل عباس :

  ذكر  جٌد  :8:58 عبد االمٌر عٌسى علوان  15

  أنثى  جٌد  8:581 نهى عارف علً قاسم 11

  ذكر  جٌد  89598 فالح حسن علً  19

 ملفة مفقودة أنثى  جٌد  8,589 خالدة ابراهٌم عزت  13

  ذكر جٌد  8,548 علً فرعون علوان حسٌن  18

  ذكر  جٌد  8,539 قاسم محمد جاسم جوٌر  ,1

  ذكر  جٌد :8,55 عمر بدري امٌن  14

 ملفة مفقودة أنثى  جٌد :8854 مٌسم ٌاسمٌن عبد الرزاق  18

  أنثى  جٌد 88593 نٌران ٌوسف جبر 19

  ذكر  جٌد  88599 سعد صالح كاظم جار هللا  :1

  ذكر  جٌد  83539 وضاح محمود صالح  95

  ذكر جٌد  8359 رفعت فٌزي محمد أحمد  91

  أنثى جٌد  83551 دالل كاظم عبٌد حسٌن  99

  أنثى  جٌد 89518 سمٌرة حمادي غانم طاهر  93

  أنثى جٌد 895:1 فاطمة احمد سلمان كاظم  98

  ذكر جٌد 8954 ثابت زهٌر رشٌد سلٌمان  ,9

  ذكر  جٌد  81598 علً محسن ٌاس خضٌر  94

  ذكر  جٌد  ,8558 منعم عبد القادر عثمان   98

  ذكر  جٌد  85551 صادق عٌفان محٌمٌد عبد   99

  ذكر  متوسط 4:589 علً عبد الحسٌن مجذاب سلمان :9

  أنثى متوسط ,4:55 انعام حمٌد حسن محمد  35

  أنثى  متوسط 4853 سمٌة جبار ناصر حسٌن  31

  ذكر  متوسط 44594 نشوان عاطف راجح الماضً  39

  ذكر  متوسط 44558 سعدي علٌوي حمادي   33

  ذكر  متوسط  4,599 عامر مالك عبد الحر  38

  ذكر  متوسط 4,531 جاسم محمد راضً حسن  ,3

  ذكر  موسط  49599 علً عبد الرزاق عباس 34

  ذكر  متوسط 49559 مصعب ماهر اسماعٌل ابراهٌم  38

الدراسة المسائٌة / الدور الثانً /  9::8/1::1معدالت خرٌجً قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً  

 ( محسن عودة9)( فائزة نجم ، وتنتهً بالتسلسل رقم 1تبدأ القائمة بالتسلسل رقم )

 المالحظات الجنس التقدٌر المعدل رقما   اسماء الخرٌجٌن ت
  أنثى متوسط :415 فائزة نجم حسن قاسم  1

  ذكر متوسط 41554 محسن عودة فرج علك  9



 


