
 

                                                                                                            مد منشدححسام م مقرر قسم علم النفس . م.اعداد  

1

 

 

 

 االسم الثالثي ت
 درجة السعي

درجة امتحان 

 الدور االول
 الدرجة النهائية

درجة امتحان 

 الدور الثاني
 الدرجة النهائية

 المالحظات

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

           26 ابتهال خالد صكبان 1

           36 ابتهال فاهم حسن حمادي 2

           32 ابتهال منعم عزيز عبد 3

           20 اثير حميد سلمان 4

           24 احمد جالوي محمد مزهر 5

 مستوفي          مستوف احمد سالم حسن 6

           34 احمد صبار عبد جاسم 7

           24 احمد عبد االمير حسين 8

           32 احمد فاهم عبد عون حمزة 9

 مستوفي          مستوف احمد لفتة كاظم 10

           28 اسراء كاظم محمد 11

           30 اسعد عداي حبيب 12

           30 اسالم كاظم ويسي غضب 13

           24 اسماء خضير كداح 14

           24 اسماء عايد حنون عبد النبي 15

           24 اسيل ثامر عبد 16

           26 اسيل رحيم دحام حوتة 17

           34 اشواق فاضل خالد مطر 18

           26 االء عليوي جالب حمزة 19

           36 االء فاهم حسن حمادي 20

 السمنار : الدراسية املادة

 فارس هارون رشيد: د. املادة مدرس
 

 ..........................................التوقيـــع

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلـــية اآلداب - القادســــــــيةجامعــــــة 

 قسم علم النفس

   الرابعة الدراسية السنة طلبة درجات قائمة
 2019/    2018 الدراس ي للعام   



 

                                                                                                            مد منشدححسام م مقرر قسم علم النفس . م.اعداد  

2

 مستوفي          مستوف امجد نعمة هارف 21

           34 امل جواد كاظم سلمان 22

           34 امير مزهر نيون 23

           26 انشد ابراهيم داود 24

           28 اوراس ياس خضير عباس 25

           34 ايات احمد عبد الستار 26

           24 ايات حبيب فليح حسن 27

           34 ايفان عالء حمد عبد اللطيف 28

           28 ايناس محمد عطية عباس 29

           24 باقر مسلم كناوي يوسف 30

           24 بشائر عبد الكريم عبد علي 31

           24 بنين صباح جبر عبد 32

           34 بنين فالح محمد علي 33

           24 عبد يحيىبنين محمد  34

           26 تبارك ضياء هاشم حمادي 35

           24 جنان عبد الحسين حواري 36

           14 حسين رحمن محمد مزهر 37

           24 حسين عبد الهادي جالب 38

           36 حسين عبد الهادي شعالن 39

           26 حسين مراد شاني 40

           22 مدلول فرهود سلمانحمزة  41

           34 حوراء حسين علي 42

           28 حوراء قاسم عباس نعيم 43

           20 حوراء كريم حسين كاظم 44

           32 حيدر عبد علي عباس احمد 45

           18 حيدر نوري فرحان يوسف 46

           34 دعاء نعمة عبيد ضاري 47



 

                                                                                                            مد منشدححسام م مقرر قسم علم النفس . م.اعداد  

3

           30 دهاق كامل عطب سلمان 48

           20 ذو الفقار علي محمد مهدي 49

           24 رجوان قاسم كريم كطن 50

           24 رحاب كاظم عبد زيد عرف 51

           20 رغد عالء واعي يونس 52

           22 رواء حاكم ضايع جياد 53

           20 روان عدنان قطان ملتان 54

           30 رويدة كريم جبر 55

           26 رويدة ناصر حسين محمد 56

           26 زهراء حميد منصور 57

           34 زهراء رحمن جاسم حسن 58

           22 زهراء عزيز محمد 59

           22 زهراء كريم جبر جابر 60

           34 زهراء كريم محمد خضر 61

           20 زهراء ناظم حمزة 62

           26 زينب جاسم محمد حسناوي 63

           20 زينب شويش جاسم راشد 64

           24 زينب عبد محيسن حسان 65

           26 زينب علي عبيس 66

           22 زينب كاظم جاسم كاظم 67

           36 زينب ياسر جمعة غالب 68

           28 سجى عالوي جبار عبود 69

           30 سجى عمران موسى عويد 70

           14 سالم ناظم حسين ساجت 71

           36 سلون عيدان جباري 72

           18 سمير يونس حمزة حسين 73

           20 سنار علي عبد زيد شعالن 74



 

                                                                                                            مد منشدححسام م مقرر قسم علم النفس . م.اعداد  

4

           22 شروق عزيز شمخي 75

           20 شيماء ميري حمزة 76

           26 صائب مهدي حمزة عبد 77

           18 صبا علي صاحب ناجي 78

           26 صفا علي حسن عبد 79

           مستوف صالح مهدي عبد الحسن 80

           24 ضياء كاظم فليح حسن 81

           24 ضياء هاتف عبيد 82

 مستوفي          مستوف عبد منشدعباس كامل  83

 مستوفي          مستوف عبد هللا خضير مشرف 84

           30 عبد هللا فليح حسن 85

           20 علي جياد فتان عطية 86

           18 علي حسون عبد منشد 87

           22 علي رائد ناجي 88

           22 علي رفعت محمود 89

           24 الحمزة كاظم علي عبد 90

           22 علي عبيس وناس 91

           20 علي عواد عبد الحسين شهد 92

           22 علي فريق صالح عليوي 93

           22 علي كاظم اكشيش 94

           22 علي هادي نعيم غياض 95

           26 علياء نعيم عواد 96

           30 عليغسان مجيد نعمة  97

           24 غفران جاسم محمد لفتة 98

           34 غفران رحمن جبار حمادي 99

           22 غفران كريم خضير عباس 100

           22 غيث محسن عباس مجيبل 101



 

                                                                                                            مد منشدححسام م مقرر قسم علم النفس . م.اعداد  

5

           24 فاطمة حنوف مزيون 102

           36 فاطمة فالح مهدي طعمة 103

           26 محمد زغيرفقدان  104

           32 كرار عالء الدين عبد الحسين 105

           24 كرار محمد كاظم مؤمن 106

 مستوفي          4 كرم كاظم محسن 107

           28 ليث محمد جميل حاجم 108

           34 لينا عدنان خلف رشاد 109

           26 لينة رائد نجم عبد 110

           26 محمد رضا حسين مهدي 111

           20 محمد سليم جمعة 112

           34 محمد ناصر عبد الحسين 113

 مستوفي          مستوف مرتضى سعدي رزاق 114

           20 مرتضى صكبان كريم 115

           18 مريم حسن كاظم 116

           22 مريم فالح عبد السادة 117

           22 مصطفى عناد نعمة 118

           24 مصطفى غانم كاظم مباشر 119

           32 منار محمد عبد الهادي 120

           22 منال جاسم محمد 121

           30 منتظر رضا فجر محرج 122

           24 منى عبد الهادي شريف 123

           30 مها جبار هيسي عبيد 124

           18 موسى كتاب سلمان 125

           22 ميس حسين عبد حسين 126

           18 ميساء خالد موحان 127

           26 نجاح حسن جاسم 128



 

                                                                                                            مد منشدححسام م مقرر قسم علم النفس . م.اعداد  

6

           24 ندى عصام فالح 129

           34 نرجس مهدي جاسم 130

           28 نصير كاظم حربي 131

           24 ثامرنور عدنان  132

           30 نورا كاظم داخل 133

           26 هبة اسد عنيد 134

           28 هجران مراد حبيب 135

           24 هدير علي حسين 136

           34 هديل فيصل ريشان 137

           20 هند كامل عبد الخالق 138

           22 هيام سعد حسن جودة 139

           22 وسام رزاق عبد الهادي 140

           22 وسام رزاق علي حسن 141

           28 وليد حسن عبد الكاظم 142
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            مد منشدححسام م مقرر قسم علم النفس . م.اعداد  

7

 

 

 المرقنة قيودهم  
   

 

 المؤجلون  

 29/4/2019في 583تاجيل بحسب الكتاب ذي العدد  سالي قيس فاضل 1

   

 

 الراسبون بالغياب

  عباس عبدضحى مقداد  1

   

 

 

 

 


