
  
  
  
  
  
  
   
  

  

الي والبحث العلميوزارة التعليم الع  
ن / اب   جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 رشد
 قسم العلوم التربوية والنفسية

ةالدراسة الصباحي  
 ( أ الرابعالمرحلة: 
( 

    
  النتيجة  األسم الثالثي  ت

  ناجح  عبد الحسن محي حسين احمد .1
 ناجح  آمنة عبد الرحيم عبد الجبار .2
 ناجح  محمد ايالف عبد القادر جاسم .3
 ناجح  جمانة علي مكلف زبون .4
 ناجح  حسام عاطف جاسم محمد .5
 ناجح  حسن صالح علي بكال .6
 ناجح  حسين علي محسن لفته .7
 ناجح  حنين طالب سمير عبود .8
 ناجح  رباب عبد االمير ناصر حسين .9

 ناجح  ودرؤى خليل ابراهيم عب .10
 ناجح  سارة هاشم محمد سيد .11
حناج  سحر ريسان حامد سمير .12  
 ناجح  سرى حميد عبد الكريم نعمة الله .13
  مكمل  سيف سعد محمد حسين .14
 ناجح  عباس فاضل عبيد جابر .15
 ناجح  فراس مطر خلف صالح .16
 ناجح  فيروز داخل خربيط حافظ .17
 ناجح  كريم صبار عبد عبد الزهرة .18
  مكمل  محمد بشير عبد الله مجيت .19
 ناجح  محمد كاظم ثجيل شفلح. .20
 ناجح  زمحمد ماجد موسى عزي .21
 ناجح  مرتضى سعد ناجي ابو الهيل .22
  مكمل  مصطفى صادق صالح طاهر .23
 ناجح  منتظر غازي محمد مهدي .24
 ناجح  مينا علي مال الله علي .25
 ناجح  هاجر عبد الستار داوي صالح .26
 ناجح  منار جاسم محمد .27



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ن اإلنسانية / ابجامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم 

 رشد
 قسم العلوم التربوية والنفسية

ةالدراسة الصباحي  
 ب( الرابعالمرحلة: 
( 

  
  النتيجة  األسم الثالثي  ت

 ناجح  ابراهيم رزاق خليفه احمد .1
 ناجح  احمد اركان عبد الحسين .2
 ناجح  احمد حسين علي محمد .3
 ناجح  احمد محمد جابر مرزوك .4
 ناجح  اخالص حمزه عيدان محمد .5
  مكملة  اسراء سعد عبد الحسين ضايف .6
 ناجح  امال يوسف مهدي عبد الله .7
 ناجح  تورات حسين حسن باقر .8
 ناجح  حنين احمد الطيف حسين .9

 ناجح  دينا علي عبد الحسين .10
 ناجح  رحاب علي هاني  ناصر .11
 ناجح  زياد احمد حسين علي .12
  مكملة  زينب عدنان فليح جاسم .13
 ناجح  شهد ناظم زاير حسن .14
 ناجح  كمال حسن  راهي نزال .15
 ناجح  كوثر كاظم كيطان خلف .16
 ناجح  ليث أسامة خضر صالح .17
 ناجح  مرتضى  كريم  كاظم .18
 ناجح  مصطفى صالح منصور .19
 ناجح  نبأ محمد ساجت جزل .20
 ناجح  هاله احمد محمد حسين .21
 ناجح  هدى هاني عبود بارح .22
 ناجح  هديل موسى كنيور حسن .23
 ناجح  دهيثم رضوي كفاله سعي .24
 ناجح  وسن كريم احمد ياس .25
 ناجح  وئام  احمد  داود خضير .26

  


