
 
    

لتعليم العالي والبحث العلميوزارة ا  
ن جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ اب

 رشد
  قسم العلوم التربوية والنفسية

ةالدراسة الصباحي  
 ( الثانيةالمرحلة: 
 أ )
  

  النتيجة  األسم الثالثي  ت
عبد الجليل محسن خضير ءاال  1   ناجحة 

  ناجح احمد عبد لباج علي  
  مكملة  الستار أنفال منذر حميد عبد )1
  ناجحة  ايات صادق علي محمد )2
  ناجحة اية خضير بدر خلف )3
  ناجحة  آية عبد الجبار خلف حماد )4
  ناجحة  اية هشام هاشم )5
  ناجحة ايمان علي حسين زهيان )6
  مكملة  براء عبد الرزاق فاضل حسين )7
  ناجح  حميد مجيد حميد رمل )8
  ناجحة حنان وليد ماهود عباس )9

  ناجحة  مدحنين علي جالب مح )10
  ناجحة حوراء صادق حسن جناح )11
أسد طيةرحاب حسين ع )12   ناجحة 
  ناجحة رسل حسن علي حمود )13
  مكملة  رسل حمزة سفيح عبيد )14
  ناجحة  رويدة طارق عبود شبل )15
  ناجحة زهراء سامي عبود سالم )16
  ناجحة زهراء عودة راضي )17
  ناجحة زينب جاسم خضير عباس )18
  ناجحة زينب عباس طاهر مهدي )19
ينب ناجي وناس عليز )20   ناجحة 
  مكملة  سارة عبد الرضا حسن جواد )21
  ناجح  سجاد هادي عبيد خسباك )22
  مكمل سلوان عبد الله مشعان معيوف )23
  ناجحة سماهر حسين محمود جساب )24
  مكملة  ضحى صرد مصعب رشد )25
  مكمل علي حسين علي خميس )26
  مكملة  غادة غازي محسن مرزوق )27
  ناجحة  فاطمة حسن سلمان عباس )28
  ناجحة فاطمة محمود فوزي محمد )29
  مكملة فاطمة نوري علي )30
  مكملة  فرح حازم محمد )31
  ناجح  ليث ناجي جياد حميد )32
  مكمل محمد معله عباس حمادي )33



  راسب  مرتضى كريم مشتت )34
  ناجح مريم باسم محمد حسين )35
  ناجح مهدي بدن عبد الرضا جادر )36
  مكملة  ميساء محمد زكي )37
  اجحةن  ندى محمد حاتم لعيبي )38
  مكملة نور الهدى طارق محمد علي )39
  ناجحة  هدير طالب زويد مطنش )40

  
   



  
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ن جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ اب
 رشد

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 الدراسة الصباحية
 ب(  الثانيةالمرحلة: 

( 
  

  النتيجة  األسم الثالثي  ت
 ناجح  راهيم سالم احمد هادياب .1
 ناجح  افراح عبد العباس جبر .2
 ناجح  ايات كاظم خفيف .3
عبد الرضا جبر نعمة إيمان .4  ناجح 
علي حنون زيارة إيمان .5  ناجح 
 ناجح  عباس محمد أمينبنين  .6
 ناجح تبارك شهاب احمد عباس .7
 ناجح  تبارك علي بدر .8
 ناجح  حاتم فرحان خليف عنيد .9

عواد حسين زامل عمار .10  ناجح 
  مكمل  مدحي علي األميرحمزة عبد  .11
 ناجح حنين احمد خليل بحر .12
 ناجح حوراء عبد الكريم جبار جودة .13
 ناجح حياة علي شذر فهد .14
 ناجح دعاء علي عبد حسين .15
 ناجح  دنيا عكود نجم .16
 ناجح  رحاب طالب شويع .17
 ناجح رغد علوان حسين نجير .18
 ناجح  زهراء جواد كاظم حسون .19
  مكملة  ء زهير رستم محمدزهرا .20
 ناجح زينب ستار جبار ثامر .21
 ناجح زينب سمير ساجت مجهول .22
 ناجح زينب علي رحيمه عويز .23
  ناجح  صالح بخيت إبراهيمسارة  .24
  مكملة سارة جبار مونس غالي .25
 ناجح  سنن ظافر الدين سلمان .26
 ناجح سوزان مؤيد حميد جبر .27
 ناجح شهد وليد ذياب عباس .28
 ناجح  بد الحسن جبارشهد يونس ع .29
 ناجح ضحى طالب راهي طربال .30
 ناجح عبير عبد الصمد جاسم محمد .31
  مكمل  عصام حسين عجيمي ثجيل .32
 ناجح  علي عبد الحسين شفق صالح .33
 ناجح  عمر سالم احمد نزال .34
 ناجح  فاطمة عادل محمد عودة .35
  مكملة فؤاد فوزي عبد مسير .36
  ناجح مثنى مبارك امين محمد .37
  مكملة  ود عليمحمد محم .38



 ناجح مريم جبار جوحي مريهج .39
 ناجح ميس هيثم عباس عبد الوهاب .40
 ناجح مينة عبد الكريم فائق عبد الرحيم .41
 ناجح نبأ حسن علي اسد .42
شيمشنسرين خالد حسين م .43  ناجح 
 ناجح نهلة مثنى عدنان شاكر .44
 ناجح نور صباح كزار علوان .45
 ناجح هدى سعد صباح بكال .46
اكر حسينوسن عماد ش .47  ناجح 
 ناجح حيدر جمعة مطير احمد .48
 ناجح صالح ذياب جحت عسل .49
 ناجح عالء عبد خضير ضاحي .50
 ناجح علي بسام كاظم علي .51
  ناجح  عمر عبد السالم .52

  
  
  
  
    
    
  
    
    
  
  
      
  
  
      
    
      
    
      
    
      
  


