
     النفسي  اإلرشادالقسم :    الكلية :التربية للبنات القادسية الجامعة :

                

       بكالوريوس الشهادة :                صباحي الدراسة :

                

 اسم الدورة :  8/10/2015في  11719رقم وتاريخ االمر الجامعي: 2015-2014 سنة التخرج:
ونبني  هابراإلبوحدتنا نهزم 

 الوطن

                

 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت        
    

 األول 86.2461 صابرين كاظم محمد ناصر 1
    

 األول 85.7857 اقبال صحين لفتة خشان 2
    

 األول 85.3579 ندى حسين صاحب شنين 3
    

 األول 83.3811 دعاء محمد كاظم عطية 4
    

 األول 82.9208 غفران ناجي عيسى موسى 5
    

 األول 82.2914 حنين هاشم محمد جبر 6
    

 األول 81.7806 حنين حليم شويلي عوده 7
    

 األول 81.469 بشرى ناهي عباس سلمان 8
    

 األول 81.3775 رسل اياد حبيب مهدي 9
    



 األول 81.1051 دعاء حسون سرحان عبود 10
    

 األول 80.9321 هبة سالم جبار وداعة 11
    

 األول 80.8824 امل كاظم عبد زغير 12
    

 األول 80.761 ابتسام صالح محمد جبر 13
    

 األول 80.6739 هند خالد عباس حمزة 14
    

 األول 80.4657 ناهدة جمعة بدش بجاي 15
    

 األول 80.0211 وفاء طالب نوري حبيب 16
    

 األول 79.9597 نهاد كريم محي حنون  17
    

 األول 78.6709 شهد اياد محمد ديوان كافي 18
    

 األول 78.5098 امنة محمد جواد كاظم 19
    

 األول 78.471 مروة جا سم محمد ثجيل 20
    

 األول  77.9561 نور احمد علي ناصر 21
    

 األول 77.8735 هند قصي عدنان جواد 22
    

 األول 77.8241 مريم هادي ظاهرصكبان 23
    

 األول 77.508 رسل حسين عبد علي خضير 24
    



 األول  77.502 رشا فاهم منديل هاطور 25
    

 األول 77.4651 رواء حسون شاهين سلمان 26
    

 األول 77.4528 حوراء كاظم شالل شنجار 27
    

 األول 77.4254 علياء عامر صالح حسن 28
    

 األول 77.4173 سارة حمزة تركي رومي 29
    

 األول 77.0444 االء حسين جاسم عباس 30
    

 األول 76.9873 هدى صبري عبد خطار 31
    

 األول 76.6773 رقية ناصر حمد فليح 32
    

 األول 76.6254 غفران علي خضر مرزوق  33
    

 األول 76.2671 اسراء عبد علي جميل عبدهللا 34
    

 األول 76.0443 ايناس فيصل شناوة كاظم 35
    

 األول 76.0103 اسراء قيس غالب حسن 36
    

 األول 75.9043 سحر هدهود ربيع فرحان 37
    

 األول  75.7633 دعاء عبد االمير جابرشنجار 38
    

 األول 75.2493 زينب عبد مسلم جبار شيال 39
    



 األول 75.1533 فضاء ياسين ناعور حسين 40
    

 األول 75.0285 انمار علي فنجان كاظم 41
    

 األول 74.6667 حنين قاسم شاكرجاسم 42
    

 األول  74.1633 حنان شاكر نعمة عبيد  43
    

 األول 73.8613 هبة حاكم رباط عودة 44
    

 األول 73.8034 زينب عبد الهادي كاظم سلمان 45
    

 الثاني 73.308 شالشحنين يحيى زغير  46
    

 األول 72.9938 االء جواد كاظم علي 47
    

 األول 72.9018 هاجر هاشم محمد جبر 48
    

 األول 72.7811 رغد ثامر مكبس محمد 49
    

 األول 72.601 حوراء رحمن بويهة ملغيط 50
    

 األول 72.6008 زهراء محمد كريم نعمة 51
    

 األول 71.839 حنين محسن صاحب محمد 52
    

 األول 70.8979 سارة منصور هليل وادي 53
    

 األول 70.6691 بنين حامد كاظم حمزة 54
    



  

 األول 70.6299 نور مجيد هالل راضي 55
    

 األول  69.7737 مروج كاظم حساب ونان 56
    

 الثاني 68.9486 زينب موسى نعمة حسين 57
    

 الثاني 68.5777 ضحى عدنان جابر عبد 58
    

 األول 65.8274 والء علي مطلك جلوب 59
    



   

 
       القسم : الفنية   الكلية :التربية للبنات القادسية الجامعة :    

                

       بكالوريوس الشهادة :                صباحي الدراسة :

                

 اسم الدورة :  8/10/2015في  11719رقم وتاريخ االمر الجامعي:  2015-2014 سنة التخرج:
ونبني  هابراإلبوحدتنا نهزم 

 الوطن

                

 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت        
    

 االول 88.63854 صفا ياس لهمود شندل 1
    

 االول 87.21777 نور عبد االمير موسى عباس 2
    

 االول 86.64758 مريم عطية جاسم عطية  3
    

 االول 85.97187 نور صادق باقر ناجي  4
    

 االول 85.70225 سرى فؤاد هاشم قنبر  5
    

 االول 85.09971 ميرهان عطية فالح كشمر 6
    

 االول 84.95861 سهاد كاظم عباس معتوق  7
    

 االول 84.62981 فردوس طالب بعيوي شيال 8
    



 االول 83.47941 دعاء فيصل رحيم حسن 9
    

 االول 83.34192 زهراء مسلم حسين حسن 10
    

 االول  82.94141 ازهار فالح حسن رحيمة 11
    

 االول 82.77344 نور ماهر حمود عبيد 12
    

 االول 82.57724 فرح محمد عبد الباقي هاني 13
    

 االول 82.44151 زهراء نعيم كاظم حمادي  14
    

 االول 82.31177 حنان اركان صاحب عسل  15
    

 االول 82.17641 رند خضير عبد غافل عباس 16
    

 االول 82.10547 ثناء سعران حمود عواد 17
    

 االول 82.09389 سيناء مزعل ضويري كصاد  18
    

 االول 81.42745 غصون كاظم عبد الزهرة خلف 19
    

 االول 81.13502 محمد كوثر ناظم وحيد 20
    

 االول 80.9442 ايمان فارس سلمان نجم 21
    

 االول 80.62339 اسيل حميد مجيد حميد 22
    

 االول 80.50454 حوراء حسن مهدي وثيج  23
    



 االول 80.49029 دنيا محمد شالكة جبار  24
    

 االول 80.4489 زهراء حسين حسن ناجي 25
    

 االول 80.14316 خضير عليسجى علي  26
    

 االول 80.09209 سارة لطيف محمد ذاجر  27
    

 االول 79.13651 نور سالم هلول عبيد 28
    

 االول 79.05973 شروق عامر شنان جبر  29
    

 االول 78.88982 والء شاكر كاظم حسين  30
    

 االول  78.62546 عبير حسين فليح حسن 31
    

 االول 78.26036 شيماء كون حربي عكض  32
    

 االول 77.87341 فاطمة محمود نعمة عبد عون  33
    

 االول 77.619 حنين علي عبيد وحيد 34
    

 االول 77.50964 ايمان فاهم جبار عواد 35
    

 االول 77.3893 طيبة فاضل عباس فليفل 36
    

 االول 76.6147 اماني هاشم عبد غافل عباس 37
    

 االول 76.51056 نورس عبد االمير شهاد محيسن 38
    



 االول 76.46417 هدى عامر عبيد عبد علي 39
    

 االول 76.40949 زينب سعيد هويدي جاسم 40
    

 االول 76.3607 نور عادل عبد مندل 41
    

 االول 76.34187 ظفر حليم عبد الزهرة كاظم  42
    

 االول 76.04054 سارة علي كاطع حسين 43
    

 االول 75.27242 سارة خيري عباس حسن 44
    

 االول  75.00237 نغم سامي عباس حسين 45
    

 االول 74.96641 ضي عبد الكريم عطية سويبج 46
    

 االول 73.92181 مسار محمد خضير عباس 47
    

 االول 73.90735 زينب جواد كاظم مرزة  48
    

 االول 73.87941 حداوي كاظم حوراء عزيز  49
    

 االول  73.77251 بنين شاكر محمود صكر 50
    

 االول 73.4047 سجى هاشم مهدي هاشم  51
    

 االول 73.08936 حوراء غالب سلمان موجد 52
    

 االول 73.06277 سارة عباس هاشم عباس  53
    



 االول 72.87551 هديل فاضل صالل كحيط  54
    

 االول 72.70007 رانيا كاظم مايع لطيف   55
    

 االول 72.48101 زينب صباح جبر عبد علي  56
    

 االول 72.47328 نبأ عبد الرضا صكب غالي  57
    

 االول 71.11526 صبا حسن  وحيد حسين 58
    

 االول 70.95114 دعاء مسلم حسين جودة 59
    

 االول 70.82223 زهراء مطشر حمزة فرحان 60
    

 االول 70.75749 زينب قاسم عزيز علوان 61
    

 االول 70.67883 ازهار عيدان كاظم جابر  62
    

 الثاني 70.492 غفران حسن مظخور جواد 63
    

 االول 70.40294 فاطمة شاكر سيكو عواد 64
    

 االول 70.13972 والء علي حسين بديوي  65
    

 االول 69.95073 بيان فاضل خضير عباس 66
    

 االول 69.847 اسراء حسين ناجي عفلوك 67
    

 االول 69.61003 ندى مهدي نجم بديوي  68
    



 

 االول 69.10198 معالي عادل حميد عباس 69
    

 الثاني 68.948 سحر ابراهيم عباس محمد 70
    

 الثاني 68.275 لينا محمود شاكر ياسر 71
    

 االول 68.13647 عبد الرضا ابراهيم زهراء كطران 72
    

 االول 67.5094 هبة عبودي جميل حبيب 73
    

 االول 64.94829 نورس عالوي هادي احمد  74
    


