
 جامعة دٌالى 

 الدراسة المسائٌة- كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

الدورٌن االول والثانً  - العلوم التربوٌة والنفسٌةقسم - معدالت الطلبة الخرٌجٌن 

 ( 2013 - 2012 ) للعام الدراسً 

التقدٌر  الدور  ت االسم الرباعً المعدل
  .1 سهام مهدي عبدهللا غزال 84,754  جداًا جٌد االول

  .2 صبا درٌد فائق غفوري 83,592  جداًا جٌد االول

  .3 افراح لطٌف خدادوست جمعة 80,238  جداًا جٌد االول

  .4 اسماء عبدالمجٌد ولً جاسم 76,392 جٌد االول

  .5 مؤٌد عاٌش مخلف مضحً 74,954 جٌد االول

  .6 مهديعبدالجلٌل خلٌل صالح  74,767 جٌد الثانً

  .7 سالم ٌحٌى حسن كٌطان 74,494 جٌد االول

  .8 حسن علً شمه خانلً 71,348 جٌد االول

  .9 فاطمه حسٌن مراد رحمن 70,837 جٌد االول

  .10 ندى طه محمد مخٌبر 69,805 متوسط االول

  .11 محمد محمود فٌاض عذب 69,270 متوسط االول

  .12 علً جابر هادي راضً 68,332 متوسط االول

  .13 سلمانعبداالمٌر ٌوسف خلف  67,812 متوسط الثانً

  .14 عمار قاسم احمد لطٌف 67,329 متوسط االول

  .15 مشتاق طالب حسن علوان 67,038 متوسط االول

  .16 شهد عبدالستار احمد ابراهٌم 66,923 متوسط االول

  .17 سعد دلف رشٌد حمٌد 66,355 متوسط االول

  .18 ابراممحمد ظاهر هادي  65,752 متوسط الثانً

  .19 رامً باسم صالح ابراهٌم 65,638 متوسط االول

  .20 اٌه رفعت عبدالرحمن محمد 65,478 متوسط االول

  .21 صالح محً صالح سعٌد 64,879 متوسط االول

  .22 بٌداء احمد محمد علً 64,752 متوسط االول

  .23 حٌدر غازي عارف قنبر 64,391 متوسط االول

  .24 عصام ادهم صفر حٌدر 64,285 متوسط االول
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  .25 ساره فرٌد عبد احمد 64,189 متوسط االول

  .26  جاسممظهر عبدهللا صالح 64,185 متوسط الثانً

  .27 مالك خلٌل مراد علً 63,671 متوسط االول

  .28 محمد فلٌح داود سلمان 63,611 متوسط االول

  .29 علًمروان عبدالكرٌم خلف  63,584 متوسط  الثانً

  .30 محمد عباس عبدالكرٌم عباس 63,457 متوسط االول

  .31 نصر عبدالجبار فٌصل مصطاف 63,284 متوسط االول

  .32 رائد فائق علوان ارحٌم 63,001 متوسط االول

  .33 حسٌنمان سلٌم يعباس سل 62,484 متوسط الثانً

  .34 محمد عادل مجٌد ٌاسٌن 62,391 متوسط االول

  .35 احمد سلٌمان حسن علً 62,300 متوسط االول

  .36  شبٌب عبدالحمٌد غائبهساجد 61,591 متوسط الثانً

متوسط  الثانً   .37  حاتم هذالذوالفقار محمد علً 61,452 

  .38  سالمعمار غناوي مبارك 61,310 متوسط  الثانً

  .39  غضبانانعام مظهر ذٌاب 61,203 متوسط الثانً

  .40 نادٌه سالم داود صالح 61,032 متوسط االول

  .41  عطٌةمهند مكً عبدهللا 60,954 متوسط الثانً

  .42 حمودعباس ٌاس خضٌر  60,773 متوسط  الثانً

  .43  صالحمحمد عبدالجلٌل خلٌل 60,756 متوسط  الثانً

  .44 نصٌفالل جاسم محمود ض 60,662 متوسط  الثانً

  .45 سالم عمر مصطاف عثمان 60,523 متوسط االول

  .46 حمودعمر عدنان عدوان  60,197 متوسط الثانً

  .47 نور خلٌل عبدالستار مجٌد 59,972 مقبول االول

  .48  خلٌفةافتخار احمد فرحان 59,880 مقبول الثانً

  .49 علً عباس علوان محمد 59,803 مقبول االول



 جامعة دٌالى 

 الدراسة المسائٌة- كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

الدورٌن االول والثانً  - العلوم التربوٌة والنفسٌةقسم - معدالت الطلبة الخرٌجٌن 

 ( 2013 - 2012 ) للعام الدراسً 

  .50  علًهللاعبدهللا حسٌن عبد 59,672 مقبول الثانً

  .51 سعٌدلجبار امحمد ستار عبد 59,667 مقبول الثانً

  .52 عفررعد علً حسٌن  59,623 مقبول الثانً

  .53 سٌف حسن صباح سعٌد 59,583 مقبول االول

  .54 عبدهللا حسٌن عبدهللا سعٌد 59,401 مقبول الثانً

  .55 حسٌنطالل منصور علً  59,397 مقبول الثانً

  .56 رسول حسن محً ناٌف 59,027 مقبول االول

  .57 عبد هللا وادي حبٌب محمود 58,718 مقبول االول

  .58  م عبدهللامروان عبداالمٌر نج 58,558 مقبول الثانً

  .59  فرحانولٌد عبدالجبار عبدهللا 58,352 مقبول الثانً

  .60  صالحمحسن رشٌد حمٌد 58,176 مقبول الثانً

  .61 كاظمابراهٌم كرٌم عباس  57,392 مقبول الثانً

  .62  عبدهللامحمد هاشم عباس 57,305 مقبول الثانً

  .63 عباسخضٌرحسناء نعمان  57,201 مقبول الثانً

  .64  علًسالم سعود هدرس 57,069 مقبول الثانً

  .65  مصطفىغٌث عطا نافع 57,014 مقبول الثانً

  .66 عبدالرحٌممٌس طه ٌاسٌن  56,975 مقبول الثانً

  .67 علً احمد علً احمد 56,932 مقبول الثانً

  .68  خلفقٌس علً سلمان 56,833 مقبول الثانً

  .69  سلمانمون خالص ٌاسٌنأم 56,650 مقبول الثانً

  .70 زٌاد هامل طالب حمود 56,410 مقبول الثانً

  .71  عباساحمد حسن محمد 56,379 مقبول الثانً

  .72 كاظمرعد حمٌد طعان  56,282 مقبول الثانً
 

                                         


