
  

    وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                    
 جامعة دٌالى

  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 الدراسة الصباحٌة (العلوم التربوٌة والنفسٌةقسم ) اخرٌجو
  االولالدور  -(1025-1024) للعام الدراسً

 

 االسم الرباعً للطالب ت
معدل التخرج 

 للطالب
 ـرالتقدٌــــــــ

 جٌد جدا 060060 حنٌن شهاب احمد جاسم 2

 جٌد 50,50, صابرٌن فٌصل عزٌز عبد 1

 جٌد 00650, نور هٌثم موفق جمال 6

 جٌد 00260, ساره فارس سعدي عباس  4

 جٌد 00,0,, ارٌج كرٌم شهاب حمد 5

 جٌد 0025,, هند نزار مصطفى دمحم 6

 جٌد 0555,, ضً عوف عبد الرحمن لفته ,

 جٌد 60025, ناظم غنً حمٌددعاء  0

 جٌد 60440, هدٌل عبد الرضا علوان مهدي 5

 جٌد 20425, فاتن جمعه حسٌن حمد 20

 جٌد 20605, هبه فاروق حسن حسٌن 22

 جٌد 00045, االء عبد السالم علً مجٌد 21

 جٌد 00460, دمحم نوري حسٌن علً 26

 جٌد 00660, نادٌه قاسم دمحم حسن 24

 جٌد 00050, سماعٌل عارفضحى عامر ا 25

 متوسط 650510 نور هادي فهد خمٌس 26

 متوسط 650515 اسراء سالم احمد حماده ,2

 متوسط 600545 اٌمان عباس ٌعقوب ٌوسف 20

 متوسط 600,50 جاسم حمٌد كرٌم مهدي 25

 متوسط 600415 رغد ضٌاء حسٌن علً 10
 

  
 

 
 

   -ج االلكترونٌةٌالتخر منظومة

 التسجٌل الصباحً شعبة



  

    وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                    
 جامعة دٌالى

  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 خرٌجوا قسم )العلوم التربوٌة والنفسٌة( الدراسة الصباحٌة
 الدور االول  -(1025-1024للعام الدراسً )

 

 االسم الرباعً للطالب ت
معدل التخرج 

 للطالب
 التقدٌـــــــــر

 متوسط 6,0665 ظمحسن عبد كا رقٌه 12

 متوسط 6,0515 لٌلى حسون دمحم صالح 11

 متوسط 660245 حٌدر طه ٌاسٌن عبد علً 16

 متوسط 650145 نٌنور حسٌن عبد هللا حس 14

 متوسط 640000 حاتم كرٌم ابراهٌم علً 15

 متوسط 640250 مرتضى قٌس عثمان مصطفى 16

 متوسط 660515 ساره جاسم دمحم فاضل ,1

 متوسط 610560 غسان منذر عبد الكرٌم عدنان 10

 متوسط 610415 دمحم عباس عبود كاظم 15

 متوسط 610165 احمد كرٌم جمٌل حمٌد 60

 متوسط 610100 سمٌه طاهر محمود كاظم 62

 متوسط 610005 عمر ماجد سلمان داود 61

 متوسط 620060 ضٌف حامد محمود فارس 66

 طمتوس 620600 حاتم كرٌم ملحان خلف 64

 مقبول 550560 بان احسان محمود مجٌد 65

 مقبول 500500 دٌنا طالب عباس جاسم 66
 

               
  
 
 
 

   -ج االلكترونٌةٌالتخر منظومة

 التسجٌل الصباحً شعبة


