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          اربع وعشرون 24 رضا عبد العظيم حمزة خير 28
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 قائمة بأسماء الطلبة المحملين 

 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

 اثير حميد سلمان 1
علم نفس الشخصية+علم          ثمان وعشرون 28

 نفس الكبار

 علم نفس الكبار         ثمان وعشرون 28 انشد ابراهيم داود 2

 باقر مسلم كناوي يوسف 3
علم نفس الشخصية+علم          سبع وعشرون 27

 نفس الكبار
 علم نفس الشخصية           نوري فرحان حيدر 4

 االختبارات والمقاييس           ذو الفقار علي محمد مهدي 5

 رواء حاكم ضايع جياد 6
اختبارات والمقاييس          ثمان وعشرون 28

  علم نفس الكبار+النفسية

 علم نفس الكبار         اربع وعشرون 24 سالم ناظم حسين 7
 اختبارات والمقاييس النفسية           زيد شعالن سنار علي عبد 8

 علم نفس الكبار         احدى وثالثون 31 صبا علي صاحب 9
 علم نفس الكبار         ثمان وعشرون 28 ضياء كاظم فليح 10

 علم نفس اللغة           علي رائد ناجي 11

 الكبارعلم نفس          تسع وعشرون 29 فاطمة حنوف مزيون 12
 اختبارات والمقاييس النفسية           محمد سليم جمعة 13

 طرائق بحث           مرتضى صكبان كريم 14

 مصطفى عناد نعمة 15
+ علم اختبارات ومقاييس          

 نفس الشخصية
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 اختبارات ومقاييس           ندى عصام فالح 16
 نفس الكبارعلم          سبع وعشرون 27 هيام سعد حسن 17

 علم نفس الكبار         سبع وعشرون 27 وسام رزاق عبد الهادي 18
 

 

 

 

 المرقنة قيودهم  
  احمد كامل حسن 1

  ضحى جبار موات 2

 بنين علي عبد الحسين  3
 

 

 

 المؤجلون 
تأجيل بحسب الكتاب ذي  زهراء علي عبد الهادي علي 1

في  583العدد 
29/4/2019 
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