
 
 
 
 

 يف قسم علم النفساسم األوائل دراسات مسائية 
 

 

 السنة املعدل التقدير االمساء ت
 2009/2010 92,26 امتياز قيس محيد فرحان  1
 2009/2010 83,72 جيد جدا نور عادل يوسف 2
 2009/2010 80,85 جيد جدا هدى صادق علوان 3
 2010/2011 88,66 جيد جدا شيماء عزيز عبد هللا 4
 2010/2011 85,59 جيد جدا فاطمة مهدي كاظم 5
 2010/2011 84,86 جيد جدا قاسم عواد حسني 6
 2011/2012 96,94 امتياز ابرار حسن جابر  7
 2011/2012 85,42 جيد جدا اريج عبد الرضا كاظم 8
 2011/2012 83,6 جيد جدا ذكرى فيصل جرب 9

 2012/2013 89,11 جيد جدا مجعة حسني طالع  10
 2012/2013 88,03 جيد جدا تيسري صالح حسن 11
 2012/2013 85,00 جيد جدا جاسم خنش عباس 12
 2013/2014 67,78 متوسط حسن جاسم حممد كاظم 13
 2013/2014 56,50 مقبول رايض كرمي حسن  14
 2013/2014 55,99 مقبول حسن عمران عبد طاهر 15
 2014/2015 94,52 امتياز عبد الكرميكفاية وادي معن  16
 2014/2015 87,86 جيد جدا بشرى فيصل داود جاسم  17
 2014/2015 82,78 جيد جدا هبه فرزدق حممد جواد 18
 2015/2016 87,88 جيد جدا علي حممد غضبان 19
 2015/2016 70,04 جيد  وصال حيىي مشكور 20
 2015/2016 67 متوسط رند ماهر سليم 21



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األوائل دراسات صباحية يف قسم علم النفساسم  
 

 

 السنة املعدل التقدير االمساء ت
 2009/2010 76,17 جيد حوراء حممد علي قاسم 1
 2009/2010 72,28 جيد اهلام جواد كاظم 2
 2009/2010 72,15 جيد مرمي فاضل حممد علي 3
 2010/2011 90,30 امتياز ساره سزار سامح 4
 2010/2011 90,00 امتياز وائم فارس هويب 5
 2010/2011 86,67 جيد جدا نبأ حممد فخري 6
 2011/2012 85,42 جيد جدا مشس عصام قاسم  7
 2011/2012 82,87 جيد جدا سايل حسن جخيور 8
 2011/2012 81,02 جيد جدا فرح عباس جاسم 9

 2012/2013 82,73 جيد جدا سناء عبد النيب كرمي 10



 2012/2013 81,14 جدا جيد محاديافراح صدام  11
 2012/2013 78,99 متوسط شهالء حمسن عكله 12
 2013/2014 88,15 جيد جدا نور اهلدى جالل عبد االمري 13
 2013/2014 85,92 جيد جدا اماين صاحل زاند 14
 2013/2014 76,76 جيد حياة انظم عصواد 15
 2014/2015 81,70 جيد جدا صابرين عبد هللا فاضل 16
 2014/2015 81,02 جيد جدا حنني علي ايسني 17
 2014/2015 74,76 جيد  زينب غايب خنجر 18
 2015/2016 74,50 جيد  زهراء حممد عبد احلسني 19
 2015/2016 72,82 جيد  رشا برهان هادي 20
 2015/2016 71,93 جيد  دعاء عزيز لفته 21
 

 
 
 
 
 
 
 


