
علم النفس النمو: المادة  كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 

الدراسة المسائية - قسم العلوم التربوية والنفسية 

 (الثانية)المرحلة 

2016-2015:العام الدراسي

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانية عشر 18فقط سبعة عشر 17االء علي غازي خلف1

فقط اثنان وثالثون 32فقط أربعة عشر 14فقط ثمانية عشر 18احمد ثابت مهدي كاظم العنبكي2

فقط ثمانية وعشرون 28فقط خمسة عشر 15فقط ثالثة عشر 13احمد حسين علي عبد هللا الخزرجي3

فقط ثالثة وثالثون 33فقط أربعة عشر 14فقط تسعة عشر 19احمد مجيد عباس حميد التميمي4

فقط ثالثون 30فقط ستة عشر 16فقط أربعة عشر 14احمد مصطفى كريم نجم الخشالي5

فقط سبعة وثالثون 37فقط سبعة عشر 17فقط عشرون 20اسراء عباس محمد خلف الزبيدي6

فقط أربعة وثالثون 34فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17اسيل خالد حكيم محمود الدهلكي7

فقط سبعة وثالثون 37فقط ثمانية عشر 18فقط تسعة عشر 19اطياف مهدي عبد مهدي المجمعي8

فقط ثمانية وثالثون 38فقط ثمانية عشر 18فقط عشرون 20انسام محمود حردان مسعود العزاوي9

فقط أربعة وثالثون 34فقط ستة عشر 16فقط ثمانية عشر 18انعام عباس محمد يوسف10

فقط خمسة وثالثون 35فقط سبعة عشر 17فقط ثمانية عشر 18اوس قيس مهدي رحمان االوسي11

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ستة عشر 16فقط سبعة عشر 17ايات غالب عبد محمد الربيعي12

فقط سبعة وثالثون 37فقط ثمانية عشر 18فقط تسعة عشر 19برزان نايف صبحي جاسم العزاوي13

فقط ثمانية وعشرون 28فقط خمسة عشر 15فقط ثالثة عشر 13بسام احمد عبد االمير حمدان14

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانية عشر 18فقط سبعة عشر 17ثابت مخيف ثابت عزيز العبيدي15

فقط واحد وثالثون 31فقط خمسة عشر 15فقط ستة عشر 16حسام عبد الرحمن لطيف عباس الربيعي16

فقط واحد وثالثون 31فقط ثمانية عشر 18فقط ثالثة عشر 13حسن توفيق علي فهد التميمي17

فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16حسن جاسم عبود سلمان18

فقط ثالثون 30فقط خمسة عشر 15فقط خمسة عشر 15حسن علي حسن حسين19

فقط ثمانية وثالثون 38فقط ثمانية عشر 18فقط عشرون 20حواء اسكندر عبد احمد الدليمي20

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16حوم نهاد عبد الرحمن حسن21

فقط سبعة وثالثون 37فقط ثمانية عشر 18فقط تسعة عشر 19داود سلمان داود صالح الجبوري22

فقط ستة وثالثون 36فقط ثمانية عشر 18فقط ثمانية عشر 18رحاب احمد كاظم علي البياتي23

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ستة عشر 16فقط سبعة عشر 17رقيه حسين علي سبع التميمي24

فقط سبعة وثالثون 37فقط سبعة عشر 17فقط عشرون 20زهراء عمار جواد كاظم المهداوي25

فقط خمسة وثالثون 35فقط سبعة عشر 17فقط ثمانية عشر 18زياد طارق محمود مطلك26

فقط خمسة وثالثون 35فقط ستة عشر 16فقط تسعة عشر 19زينب جالل ابراهيم خضير المعموري27

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانية عشر 18فقط سبعة عشر 17زينب عبد الستار طه عباس العزاوي28

فقط اثنان وثالثون 32فقط خمسة عشر 15فقط سبعة عشر 17زينب علي عبد العزيز عبد الكريم القيسي29

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ستة عشر 16فقط سبعة عشر 17ساجد رحمن حميد هادي30

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ستة عشر 16فقط سبعة عشر 17ساره كاظم مهدي عنيز31

فقط أربعة وثالثون 34فقط ثمانية عشر 18فقط ستة عشر 16سرى قيس جاسم نصيف الدليمي32

فقط ستة وثالثون 36فقط ثمانية عشر 18فقط ثمانية عشر 18سعاد محمود حبش سلمان33

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15سالم سعد عبد الكريم عبد هللا34

فقط ثالثون 30فقط خمسة عشر 15فقط خمسة عشر 15سلوان باسل دحام عبدهللا العبيدي35

فقط ثمانية وثالثون 38فقط ثمانية عشر 18فقط عشرون 20سميه يونس عباس سلمان36

فقط ثالثة وثالثون 33فقط خمسة عشر 15فقط ثمانية عشر 18سيف حسين هادي مهدي الغريري37

فقط ثالثون 30فقط ستة عشر 16فقط أربعة عشر 14شاكر محمود صالح كريم38

فقط واحد وثالثون 31فقط خمسة عشر 15فقط ستة عشر 16صفاء حسين علي احمد الزيدي39

فقط ستة وثالثون 36فقط ثمانية عشر 18فقط ثمانية عشر 18ضحى نصيف جاسم حمد الجبوري40

اسم الطلبت
%40السعي السنوي %20الفصل الثاني %20الفصل االول 
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فقط أربعة وثالثون 34فقط ثمانية عشر 18فقط ستة عشر 16عادل عبد الرزاق حسن احمد القرغولي41

فقط تسعة وعشرون 29فقط سبعة عشر 17فقط إثنى عشر 12عبد هللا  بشار حسن محمود التميمي42

فقط ثالثون 30فقط ستة عشر 16فقط أربعة عشر 14علي حميد محيسن كليزالدشتكي43

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ستة عشر 16فقط سبعة عشر 17علي عبد خميس كاظم44

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ستة عشر 16فقط سبعة عشر 17عمر روكان عبد احمد45

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانية عشر 18فقط سبعة عشر 17عمر محمد امين حسين التميمي46

فقط اثنان وثالثون 32فقط خمسة عشر 15فقط سبعة عشر 17فادي قحطان سلمان خلف الخوالني47

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15فهد طارق رشيد حميد الدليمي48

فقط ثمانية وثالثون 38فقط ثمانية عشر 18فقط عشرون 20فيحاء فاضل عبدهللا عسل العبيدي49

فقط خمسة وثالثون 35فقط خمسة عشر 15فقط عشرون 20قحطان مزهر رميض خلف50

فقط اثنان وثالثون 32فقط خمسة عشر 15فقط سبعة عشر 17كاظم عباس خلف عباس الساعدي51

فقط ستة وثالثون 36فقط ثمانية عشر 18فقط ثمانية عشر 18كوثر عثمان نجم عبد القيسي52

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16لبنى صباح محسن علوان الشاجي53

فقط اثنان وثالثون 32فقط خمسة عشر 15فقط سبعة عشر 17لواء مالك احمد ناصر العزاوي54

فقط خمسة عشر 15فقط ثمانية 8فقط سبعة 7محمد جاسم محمد عبد التميمي55

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15محمد دوشان محمد سبيت56

فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16محمد رشيد محمد عودة التميمي57

فقط أربعة وثالثون 34فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17محمد فوزي صادق حميد الخفاجي58

فقط واحد وثالثون 31فقط خمسة عشر 15فقط ستة عشر 16محمد كبيب داود سلمان59

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16محمد هاشم محمد كاظم التميمي60

فقط ثالثون 30فقط سبعة عشر 17فقط ثالثة عشر 13محمود محمد هني احمد الحربي61

فقط ستة وثالثون 36فقط سبعة عشر 17فقط تسعة عشر 19مروان عبد هللا شدهان سميط الدليمي62

فقط أربعة وثالثون 34فقط ستة عشر 16فقط ثمانية عشر 18مروه رحيم فيصل عناد العزاوي63

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ستة عشر 16فقط سبعة عشر 17مسلم احمد مسلم عبد العبيدي64

فقط تسعة وعشرون 29فقط ستة عشر 16فقط ثالثة عشر 13مصطفى مجيد حميد مطلك السادات65

فقط خمسة عشر 15فقط سبعة 7فقط ثمانية 8معن حسين شرقي غيدان الطائي66

فقط ثالثون 30فقط أربعة عشر 14فقط ستة عشر 16مقداد فاضل ابراهيم67

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15منال احمد عناد سبع الشمري68

فقط واحد وثالثون 31فقط سبعة عشر 17فقط أربعة عشر 14مهند عزيز محمد سلمان69

فقط خمسة وثالثون 35فقط خمسة عشر 15فقط عشرون 20نورس رياض حاتم كاظم المصلحي70

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانية عشر 18فقط سبعة عشر 17هاله ابراهيم حسن خلف العباسي71

فقط سبعة وثالثون 37فقط ثمانية عشر 18فقط تسعة عشر 19هدير هيثم احمد حسن المجمعي72

فقط ستة وثالثون 36فقط ثمانية عشر 18فقط ثمانية عشر 18وديان عدنان حسن علي الويسي73

فقط خمسة وثالثون 35فقط خمسة عشر 15فقط عشرون 20وسام زهير علي هالل العتبي74

فقط خمسة وثالثون 35فقط خمسة عشر 15فقط عشرون 20وفاء حمودي ابراهيم خليل75

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16وليد زياد محمد حميد الدايني76
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