
  2015-2014لصباحية للعام الدراسي الدراسة ا(المرحلة االولى قسم العلوم التربوية والنفسية )

 النتيجة االسم الثالثي ت

 ناجحة االء اسماعيل حميد  .1

 ناجحة االء صالح مهدي  .2

 مكمل احمد ابراهيم حبيب عباس  .3

 ناجح احمد حمد حسين مهدي  .4

 مكمل احمد سعيد صالح كريم  .5

 ناجح الخالق حميد مجيداحمد عبد   .6
 ناجح احمد عدنان زيدان عبود  .7

 ناجح احمد علي حسين كاظم  .8

 ناجحة اسراء جالل علي عطية   .9

 ناجحة اسراء خليفة اسماعيل احمد  .10

 مكملة اسراء صالح حسن كاظم  .11

 ناجحة أسماء حميد أسويد  مخلف  .12

 ناجحة اسماء جواد كاظم  .13

 ناجحة اسماء محمد مهدي   .14

 ناجحة طالب حسن علواناشواق   .15

 ناجحة افراح احمد صيهود  .16

 ناجحة افراح عادل ابراهيم  .17

 ناجحة امل علي عبيد مرمي  .18

 ناجحة امنة عماد محمد مرهون  .19

 مكملة انتظار علي حسين جاسم  .20

 ناجحة انسام عادل محمود  .21

 مكمل انمار عامر محمود عبد جاسم  .22

 ناجحة ايات علي جاسم  .23

 مكمل اياد موسى قادر   .24

 مكملة اية احمد امين سمين  .25

 ناجحة ايمان عبد الكريم عباس جاسم  .26

 مكملة ايمان علي حسين عبود  .27
 ناجحة ايمان عماد محمد رضا  .28

 ناجح بارق واثق حسين محمد  .29

 ناجحة بيداء جواد كاظم علوان  .30

 ناجحة تقوى باسم يوسف احمد  .31

 ناجحة تقى هيثم حسين  .32

 ناجحة ثمن ذياب محمد كاظم  .33

 ناجح الحسن محمود مسعود عبد  .34

 مكمل حسين سعد مطر حردان  .35

 مكمل حسين عبد الرضى سبع  .36

 مكمل حسين هاشم كريم  .37

 مكمل حمزة رعد احمد عباس  .38

 ناجحة حنين سعد محمود كمر  .39

 ناجحة حنين قاسم حسين سلمان  .40

 مكملة حوراء سالم محمد سيالي  .41

 مكمل حيدر حميد ابراهيم جعفر   .42
 مكمل صباح محسن حواسحيدر   .43



 مكمل حيدر غانم ردام ديمي  .44

 مكمل حيدر محسن احمد عبد  .45

 مكملة خديجة فرحان صكب علي  .46

 ناجحة خديجة كريم شهاب احمد  .47

 ناجحة دانيه حسين ناصر حسين  .48

 ناجحة رانيا توفيق عبد الحكيم سليمان  .49

 مكمل دحام ثائر عزيز محمد  .50
 ناجحة دعاء شريف حسين حمودي  .51

 ناجحة رسل  احمد درزي جبل  .52

 ناجحة رسل احمد محمد ولي  .53

 ناجحة رسل عالء مجيد علي  .54

 مكمل رسول حسين علي مهدي  .55
 ناجحة رشا كاظم حسن عبد  .56

 مكمل رعد جواد كاظم  .57

 ناجحة رغد قاسم عبد هللا عسل  .58

 ناجحة رفل عبد علي حسين موسى  .59

 ناجحة رفل مهدي لطيف نجم  .60

 ناجحة رقية سعد محمود كمر  .61

 ناجحة رنا سامي حمد محمود  .62

 ناجحة رهام فيصل شهاب احمد  .63

 مكملة رهام محمد فاضل عطيه  .64

 ناجحة ريام ابراهيم جاسم محمد  .65

 ناجح زمهار كريم زمهار كريم   .66

 ناجحة زهراء حسين كامل احمد  .67

 ناجحة زهراء عبد القادر عباس شطب  .68

 ناجحة زهراء غسان جابر عبود  .69

 ناجحة حمادي جوادزينب عادل   .70

 ناجحة زينب عبد الحسين مجيد ابراهيم  .71

 ناجحة زينب علي حسين خلف  .72

 ناجحة زينب نصير علي اسماعيل   .73

 ناجحة زينب هادي متعب محمود  .74

 ناجحة زينب يعرب ابراهيم عنيز  .75

 ناجحة سارة حسين كامل سلمان  .76

 ناجحة سارة فرج احمد فليح  .77

 ناجحة سارة قاسم اسماعيل محمد  .78

 ناجحة سجى حسن صالح عبد  .79

 ناجحة سجى عبد الرزاق عبد االمير عبد الوهاب  .80

 ناجحة سعاد حسن دفله صالح  .81

 ناجح سمير زبيد مظلوم محمد  .82

 ناجحة سهير اياد جامل سعيد  .83

 ناجح سيف عقيل رفعت محمد  .84

 مكمل شامل غازي فيصل  .85

 ناجحة شهد ابراهيم خليل ابراهيم  .86

 ناجحة فهد حمدشهد ابراهيم   .87

 ناجحة شهد فرحان دحلوس ثجيل  .88

 ناجحة شهد قيس شاكر علي  .89



 مكملة شهد محمد سامي حميد  .90

 ناجحة شيماء غضبان عبد محمد  .91

 مكمل صادق جعفر عبد عباس  .92

 ناجح صالح ماهود اسماعيل كيطان  .93

 مكملة صفية محمد عبد الكافي حمودي   .94

 مكمل صالح محمود ادريس هالل  .95

 راسب سرحان ذيابضاري   .96

 ناجح عباس طارق جاسم محمد  .97

 ناجح عباس فالح مهدي علي  .98

 مكمل عبد االله بريسم عبد هللا صالح  .99

 ناجح عبد الحسين جابر ابراهيم خضير  .100

 ناجحة عبير طالل خضير عباس  .101

 مكمل عثمان محمود عباس  .102

 مكمل عصام يوسف ناصر اسماعيل  .103

 ناجح عالء الدين هادي رشيد جبارة  .104

 مكمل عالء شاغي مخيبر تلوز  .105

 مكمل علي حميد سامي عباس  .106

 مكمل علي مثنى حسين سالم   .107

 مكمل عماد علي حسين حمد  .108

 ناجح عمر جمال حمد حنظل  .109

 مكمل عمر حميد جاسم خضير  .110
 ناجحة عهود زيدان خلف علي  .111

 ناجحة غدير عامر محمد حمد  .112

 مكمل غصيب برهان عبد ابراهيم  .113

 ناجحة مشتاق طلبغفران   .114

 ناجحة غيداء ليث خالد جميل  .115

 ناجحة فاطمة محمود حسين محمد  .116

 ناجحة فاطمة ناصر رياء دحلوس  .117

 ناجحة فرح باسم حقي حسن  .118

 مكمل كاظم علي حاتم حسين  .119

 مكمل كرار حيدر حسين علي  .120

 مكمل كمال كريم عليوي  .121

 ناجحة لمى سالم محجوب  .122
 ناجحة لمياء علي عباس كرمش  .123

 ناجح ماهر سعد عبد هللا منهل  .124

 مكمل محمد برهان محمود عبده  .125

 ناجح محمد سعيد غازي محمد  .126

 مكمل محمد شفيق محمد خميس  .127

 مكمل محمد عايد مطلك مهدي  .128

 مكمل محمد عباس فاضل   .129

 ناجح محمد ياسين خضير محمد  .130

 مرتضى غالب عبد الكاظم  .131
 

 مكمل

 ناجحة مريم علي عباس عبد  .132

 ناجحة محمد عبد الصمد حسنمريم   .133

 ناجح مصطفى ابراهيم حمد شحل  .134



 مكمل مصطفى رحيم عليوي حسن  .135

 مكمل  مصطفى رياض سيد غني معروف  .136

 مكمل مصطفى قاسم جاسم محمد  .137

 مكمل  مصطفى مظهر حسين مخلف  .138
 مكملة منى عبد علي محمد احمد  .139

 ناجح مهند حمزة سلمان عبد  .140

 ناجح مؤيد عبد الكريم خلف سلمان  .141

 ناجحة ميسم طه خزعل عبد  .142

 ناجحة ندى داود سلوم شكير  .143

 مكمل نشأت صالح جلوب شطب  .144

 مكمل نعيم محمد شهاب احمد  .145

 ناجحة نعيمة عبد هللا رمضان احمد  .146

 مكملة نهلة سكران احمد محمد  .147

 ناجحة نور احمد سعدون حمودي  .148

 مكملة نور الهدى توفيق مزهر عبد هللا  .149

 ناجحة علواننور يحيى حسن   .150

 مكمل هارون حميد فهد حميد  .151

 ناجحة هبة حيدر احمد مهدي   .152

 مكملة هبة ليث عبد الكريم  .153

 ناجحة هبة مال هللا حسن خرنوب  .154

 ناجحة هدير طالل خضير عباس   .155

 مكملة هديل مجيد حبيب خلف  .156

 ناجحة هند عبد المحسن سلطان يحيى   .157

 ناجحة هند مالك علي محمد  .158

 مكمل جبار جاسمهيثم ثامر   .159

 مكمل وائل داود ابراهيم علي  .160

 ناجحة وديان والس جاسم محمد  .161

 مكمل وسام صباح فتاح مخلف  .162

 ناجحة والء خضر متعب عباس  .163

 مكمل وليد مجيد حسن نصر هللا  .164
 مكملة وئام رشيد حسن علوان  .165

 مكمل ياسين كفاح خليل مصطفى  .166

 مستضاف عالء صالح حسن  .167

              

               

 

 

 

 

 

 



  2015-2014الطلبة المستضافين المشاركين في االمتحان النهائي في قسمنا للعام الدراسي 

 المالحظات  المرحلة اسم المستضاف ت

  االولى عالء صالح حسن مطرب  (1

/ تمديد استضافة الى جامعة كركوك بموجب االمر 2015-2014 الثانية نجالء نجدت ايوب يونس  (2
 5/1/2015في  186المرقم االداري 
/استضافة الى جامعة كركوك /كلية التربية بموجب 2013-2014

 26/11/2013في1854االمر االداري 

في  2830استضافة الى كليتنا من جامعة تكريت بموجب االمر  الثانية  احمد عزيز لطيف   (3
8/2/2015 

في  1734استضافة الى كليتنا من جامعة تكريت بموجب االمر  الثانية ياسر سعد عبد علي  (4
22/1/2015  

في  1734استضافة الى كليتنا من جامعة تكريت بموجب االمر  الثانية مصطفى علي محمد علي  (5
22/1/2015  

في  1734استضافة الى كليتنا من جامعة تكريت بموجب االمر  الثانية الرحمن عليويعبدالغفار عبد  (6
22/1/2015  

في  1734استضافة الى كليتنا من جامعة تكريت بموجب االمر  الثانية ميسم عبد مجيد ثابت   (7
22/1/2015  

في كليتنا من جامعة تكريت بموجب  / مستضافة 2015-2014 الثانية  محمود علي احمد  (8
 8/12/2014في  4573كتاب التسجيل الصباحي المرقم 

/ مستضافة في كليتنا من جامعة تكريت بموجب  2015-2014 الثانية امل علي محمد  (9
 8/12/2014في  4573كتاب التسجيل الصباحي المرقم 

استضافة الى كلية التربية ابن رشد / جامعة بغداد  2015-2014 الثالثة منار جاسم محمد  (10
  14/4/2015في6563بموجب االمر

 2088نقل من جامعة الموصل / بموجب الكتاب   2012-2013
 19/12/2012في 

مستضاف من جامعة تكريت الى كليتنا بموجب  2015-2014 الثالثة صالح حاتم ابراهيم  (11
 8/12/2014في  4573كتاب التسجيل الصباحي المرقم 

 )مكملمنهج وكتاب 

استضافة الى كليتنا من جامعة تكريت بموجب االمر  2015-2014 الثالثة عاصي صالح محمد  (12
 22/1/2015في 1734االداري المرقم 

استضافة الى كليتنا من جامعة تكريت بموجب االمر  2015-2014 الثالثة نريمان خليل احمد  (13
 22/1/2015في 1734االداري المرقم 

مستضاف من جامعة تكريت الى كليتنا بموجب  2015-2014 الرابعة جمال يونس جوهر  (14
علم النفس  –مكمل)تربية مقارنة  8/12/2014في  4573كتاب 

 التجريبي (

من جامعة تكريت في كليتنا بموجب االمر  مستضافة 2015-2014 الرابعة عبير عماد صخر   (15
  31/12/2014في  5012االداري 

استضافة الى كليتنا من جامعة تكريت بموجب االمر  2015-2014 الرابعة ابراهيم خليل ابراهيم علي  (16
 22/1/2015في 1734االداري المرقم 

    


