
 قسم العلوم التربوية والنفسية

 المجموع اسم الطالب ت

 532 براهيم شافع صابرإ  .1

 443 براهيم عبدهللا حسن إ  .2

 449 براهيم صالح إحمد أ  .3

 440 أحمد خلف سبهان   .4

 514 أحمد سميط عبدهللا   .5

 467 حمد شالل حبيبأ  .6

 451 حمد عبدالرزاق صباحأ  .7

 482 حمد عبدالستار محمدأ  .8

 473 محسن ياسينحمد أ  .9

 445 خالص نايف عبدهللا إ  .10

 452 ستبرق عباس حسين أ  .11

 435 سماء سليمان مجيدأ  .12

 555 حمدأسماء محمد أ  .13

 455 صالح ةسيل قتيبأ  .14

 438 أطياف محمد كريم  .15

 460 كرم عبد جاسمأ  .16

 453 مجد جمعة محمودأ  .17

 438 مير محمد حميدأ  .18

 438 يات علي صالح أ  .19

 438 ياد هادي عبدهللا أ  .20

 445 براهيمإخليل  ةيأ  .21

 532 حمدأبراء شهاب   .22

 483 ةبراء قحطان شوك  .23

 436 بالل رياض عبود  .24

 448 بهاء صالح محمد   .25

 456 حمدأبيداء ياسين   .26

 467 حمد عباسأتبارك   .27

 463 تبارك رياض عبدالمحسن  .28

 436 ثائر شحاذه أحمد  .29

 448 جنان فيصل موسى  .30

 448 قاسم ميدرحاتم   .31

 497 ةحارث هزبر لفت  .32

 454 حمد محمد خلف   .33

 454 رائد عيد عبدالغني  .34

 464 رشا هاشم محمد  .35

 461 رعد علي مصطفى   .36



 449 شيركو مجيد ةرند  .37

 443 رواد محمد مطر  .38

 458 ريسان حسين جواد  .39

 465 ريم زياد خضير   .40

 452 زياد خلف احمد  .41

 485 سارة نامس محمد  .42

 454 جاسم إبراهيمسجاد   .43

 452 سعد منيف مصطفى  .44

 457 سمر حميد مهدي  .45

 440 براهيمإسهاد تحسين   .46

 443 سهاد علي صيهود  .47

 470 براهيمإشذى خليل   .48

 444 شيماء علي جاسم  .49

 456 صابرين أحمد حماش  .50

 497 صفوان خلف طه  .51

 472 حمد حسين أطه   .52

 455 طه ياسين صبار  .53

 453 عبد حسين علي  .54

 448 حمدأعبدالرحمن حردان   .55

 478 براهيمإسماعيل إعبدهللا   .56

 451 عثمان حميد حسين  .57

 444 ةعزالدين خليل حمز  .58

 452 مين آعلي حسن   .59

 444 ةعلي حسين عطي  .60

 430 علي حمد يوسف  .61

 485 علي كريم خميس  .62

 475 علي محمد عزيز  .63

 529 علي محمود علي  .64

 483 عماد عبدهللا مجيد  .65

 446 ةطرفركان أعمر   .66

 447 عمر جاسم محمد  .67

 440 عمر ساجد عبد  .68

 456 عمر سلمان احمد   .69

 453 عيد حسين علي   .70

 452 فاطمة محمد عبدالوهاب  .71

 433 قتيبة محي الدين كريم  .72

 435 قيس فاضل عبدهللا  .73

 465 ليث قحطان عبدهللا   .74

 519 حمد صالح أمحمد   .75



 449 محمد حمد مطلك  .76

 507 محمد خيري خليل  .77

 470 محمد سليمان جاسم  .78

 491 محمد غانم مطر  .79

 458 محمد نايف راكان   .80

 519 محمود أحمد صالح  .81

 477 مروان ماهر كاظم  .82

 526 مشعل عدنان صالح  .83

 499 مصطفى شاكر فارس  .84

 485 حمد خليفأمعتز   .85

 477 براهيم محمدإمنصور   .86

 440 منير علي زيدان  .87

 463 مهند محسن بدر   .88

 444 ميس غسان جاسم  .89

 468 ميالد ماهر هوبي  .90

 438 نجاح جوهر عمر  .91

 437 مير نور محمد عبد األ  .92

 469 هدله حسن ناصر  .93

 455 دو  هشام عيسى دا  .94

 445 هيفاء حسين محمد  .95

 495 وئام سهيل نجم  .96

 457 براهيمإيعقوب يوسف   .97

 464 براهيم ياسين إيوسف   .98

 437 يوسف مراد محيسن  .99

 466 حمدأبراهيم إيونس   .100
 


