
1

الرابعصباحًالمرحلة  والشعبة2

3

4

5

6

7

6انُحو االَكهٍزي174.19

6عهى انهغت 272.58

5انرواٌت396.77

4انًسرحٍت490.32

4انشعر593.55

4انترخًت693.55

4االختباراث793.55

4انًشاهذة وانتطبٍك896.77

2بحث انتخرج996.77

100.0000

110.0000

120.0000

39يدًوع انوحذاث0.000معدل

(للماستر شٌت)المعلومات االساسٌة لسجل االساس 

النتٌجةالنتائج النهائٌة والسعً السنوي

اسم المادةت

39عذد انُاخحٍٍ دور االول5

0

54.84َسبت انُداذ لبم انمرار10

62.90َسبت انُداذ انكهً بعذ انمرار11

0.00

0عذد انًحًهٍٍ

23عذد يٍ نه  انذور انثا7ًَ

8

عدد الوحدادت

2017*2016للعام الدراسً  

الدور االول

بجمٌع الموادٌسمح له الدور الثانً

حاسبة معدل شخصٌة

السنة الدراسٌة

قسم اللغة االنكلٌزٌة/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة اسم الكلٌة والقسم

0

عذد انطالب انكه1ً

62 عذد انًشاركٍٍ فً االيتحا2ٌ

نسبة نجاح كل 

مادة

62

الدوراالمتحانً

4

خصمخصم عشر درجات من دور ثانً

الدكتور

دمحم جاسم ناصر

عذد انُاخحٍٍ بعذ انمرار

عذد انُاخحٍٍ لبم انمرار3

9

12

اعداد

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

7717013671

34

عذد انراسبٍٍ

عذد انُاخحٍٍ دور ثا6ًَ

النسبة المئوٌة للنجاح

5

  َسبت انرسوب

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



2017*2016للعام الدراسً  

الدور االول

احمد هادي عبد هللا حسن1

اسماء سامً رحٌم نجم2

اسماء طالب عٌسى دمحم3

اسٌا علً مهدي جواد4

اسٌل جاسب مظلوم احمد5

باسم وادي جواد منصور6

بكر داود سلٌمان دمحم7

جاسم دمحم صالح سالم8

9
حسٌن راضً عبد الحسٌن 

كنص

حنان مؤٌد صادق دمحم10

رانٌا نجم عبد هللا حمٌد11

رانٌه صالح محل جلٌب12

رشا حراز محً مجٌد13

رغد جاسم حسٌن مهدي14

رفل فٌض هللا سلطان عبد15

رفٌف فؤاد جواد عل16ً

رؤى دمحم حمٌد17

زٌنب مجٌد حمدان عل18ً

زٌنب دمحم راضً ناٌف19

سجاد جاسم دمحم بسام20

سجى سالم ٌحٌى حسن21

سجى ودود كمال سعٌد22

سعد عبد علوان كاظم23

صفا سعد حسٌن سلٌم24

صفا عبد العزٌز علً داود25

26
ضحى ضٌاء الدٌن حسٌن 

عسكر

ضحى عبد الودود علً مال هللا27

ضحى عدنان غرٌب ول28ً

ضحى وصفً عبد الكرٌم شمس29

عباس مشعان كاظم فحل30

عبد الهادي عواد خلف حمد31

عال محمود مجٌد خلف32

عالء ابراهٌم خلٌل بحر33

علً محٌا حسن34

عمار جمعة صالح35

عمر منعم فالح كٌطان36

غفران علً صباح رشٌد37

غٌث موسى جمال داود38

فاتن احمد تحسٌن احمد39

فاتن حسن علً مراد40

فاطمه عامر ذٌاب دمحم41

فاطمه عبد الكرٌم احمد خمٌس42

فاطمه مال جاسم شاكر محمود43

له دورثانً 

ناجح 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

ناجح قرار

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

له دورثانً 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

له دورثانً 

ناجح 

له دورثانً 

ناجح 

له دورثانً 

له دورثانً 

له دورثانً 

ناجح 

له دورثانً 

له دورثانً 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح قرار

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

النتٌجة

الرابع 

ت مالحظاتاسم الطالب الرباعً

قسم اللغة االنكلٌزٌة/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

المرحلة  والشعبة

النتائج النهائية

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



2017*2016للعام الدراسً  

الدور االول

ناجح 

النتٌجة

الرابع 

ت مالحظاتاسم الطالب الرباعً

قسم اللغة االنكلٌزٌة/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

المرحلة  والشعبة

النتائج النهائية

قصً جاسم دمحم44

مروه ابراهٌم خلٌل ابراهٌم45

مروه قحطان مصطفى عباس46

مرٌم نعٌم فهد عبد هللا47

مصطفى عباس سعد48

نادٌه احمد علً كاظم49

نبا عماد محمود حسن50

نبأ ٌوسف ابراهٌم ناصر51

نداء عبد االله سامً حسٌن52

ندى نعمان ثابت نعمان53

نور الهدى خٌون محمود زهو54

هبه حسن فهد عواد55

هبه كامل مالك سعٌد56

هدى شامل عبٌد دمحم57

هوازن طاهر صٌهود شالل58

ورود جاسم دمحم مهدي59

وسن عدنان حسن عل60ً

وسن هادي صالح سلمان61

وئام اٌوب حاتم احمد62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

ناجح 

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح قرار

ناجح 

ناجح 

ناجح قرار

له دورثانً 

ناجح 

ناجح قرار

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



2017*2016للعام الدراسً  

الدور االول

ناجح 

النتٌجة

الرابع 

ت مالحظاتاسم الطالب الرباعً

قسم اللغة االنكلٌزٌة/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

المرحلة  والشعبة

النتائج النهائية

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



2017*2016للعام الدراسً  

الدور االول

ناجح 

النتٌجة

الرابع 

ت مالحظاتاسم الطالب الرباعً

قسم اللغة االنكلٌزٌة/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

المرحلة  والشعبة

النتائج النهائية

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



وحداتالرابعوحداتالثالثوحداتالثانيوحداتاالول ت

6انُحو االَكهٍزي5انُحو االَكهٍزي5انُحو االَكهٍزي5 انُحو االَكهٍزي1

6 عهى انهغت5 عهى انهغت5انُظاو انصوت5ً عهى انصوث2

5انرواٌت2 انًحادثت3االَشاء3االَشاء3

4انًسرحٍت3انًمانت3االستٍعاب3االستٍعاب4

4انشعر5 انرواٌت4االدب القصصي5 يذخم انى االدب5

4انترخًت5انًسرحٍت4انشعر4عهى انُفس انتربوي6

4االختباراث4انشعر5 انًسرحٍت4انهغت انعربٍت7

4انًشاهذة وانتطبٍك4يُاهح و طرائك تذرٌس2 انًحادثت3انحاسوب8

2بحث التخرج4االرشاد انتربوي وانصحت انُفسٍت4 االدرارة انتربوٌت4 اسس انتربٍت9

3منهج البحث3انحاسوب2حموق االَسا10ٌ

4 عهى َفس انًُو2 انًحادثت11

12

المناهج الدراسٌة وعدد الوحدات

جامعة دٌالى الجامعة

وضع اسم الكلية :الخطوة االولىقسم اللغة االنكلٌزٌة/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  الكلٌة والقسم

 
 

 الخطوة الرابعة
 
 

ضع اسماء 
 الطلبة

في العمود 
 المخصص

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



في عمود اسم الطالب الرباعي  نضع اسماء طالب  هنا
 المرحلة المختارة

اضافة  مادة فما دون 12يعمل الماستر شيت على 
+ صفحة العبور للسنة الماضية + الى صفحة المعدل

 وصفحة النتائج+صفحة التحميل السنة الحالية

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



1

(ب) الرابعصباحًالمرحلة  والشعبة2

3

4

5

6

7

6انُحو االَكهٍزي172.73

6عهى انهغت 274.24

5انرواٌت395.45

4انًسرحٍت486.36

4انشعر593.94

4انترخًت693.94

4االختباراث789.39

4انًشاهذة وانتطبٍك895.45

2بحث انتخرج993.94

100.0000

110.0000

120.0000

39يدًوع انوحذاث0.000معدل

(للماستر شٌت)المعلومات االساسٌة لسجل االساس 

النتٌجةالنتائج النهائٌة والسعً السنوي

اسم المادةت

42عذد انُاخحٍٍ دور االول5

0

39.39َسبت انُداذ لبم انمرار10

63.64َسبت انُداذ انكهً بعذ انمرار11

0.00

0عذد انًحًهٍٍ

24عذد يٍ نه  انذور انثا7ًَ

8

عدد الوحدادت

2017*2016للعام الدراسً  

الدور االول

بجمٌع الموادٌسمح له الدور الثانً

حاسبة معدل شخصٌة

السنة الدراسٌة

قسم اللغة االنكلٌزٌة/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة اسم الكلٌة والقسم

0

عذد انطالب انكه1ً

66 عذد انًشاركٍٍ فً االيتحا2ٌ

نسبة نجاح كل 

مادة

66

الدوراالمتحانً

4

خصمخصم عشر درجات من دور ثانً

الدكتور

دمحم جاسم ناصر

عذد انُاخحٍٍ بعذ انمرار

عذد انُاخحٍٍ لبم انمرار3

9

12

اعداد

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

7717013671

26

عذد انراسبٍٍ

عذد انُاخحٍٍ دور ثا6ًَ

النسبة المئوٌة للنجاح

16

  َسبت انرسوب

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



2017*2016للعام الدراسً  

الدور االول

احمد سالم ابراهٌم حسن1

احمد عبد الرزاق هوب2ً

االء صفاء جبار احمد3

امانً علً حسٌن عزاوي4

امانً ولٌد خالد ابراهٌم5

اٌات كرٌم حسٌن عل6ً

اٌة ازاد امٌن رحٌم7

اٌالف سلمان مراد8

اٌناس علً عبد مهدي9

اٌه شهاب احمد حبٌب10

آٌه جالل جلٌل خلٌل11

12
تسنٌم خالد محمود محمود 

سمٌر

جنان مظفر حسٌن نصٌف13

حفصه غانم كرٌم صالح14

حال غازي مجٌد خلٌل15

حنان حمٌد علً خضٌر16

حنان خالد علً سبع17

دالل علً حسن حمد18

رامً خلٌل ابراهٌم صالح19

رحمة حسٌن علً خلٌل20

رسل شاكر محمود شهاب21

رفاه مؤٌد عدنان عباس22

رفقة داود عبد هللا داود23

رفل عماد محمود ارزٌج24

رٌام عبد الرحمن دمحم شكر25

زٌنب حمد محمود خلف26

زٌنب ولٌد حمٌد حسن27

ساجدة باسم دمحم خضٌر28

ساره خالد علٌوي مطلك29

ساره محمود كرٌم مسل30ً

سالً جاسم حسٌن عل31ً

سجى ازهر كرٌم حمٌد32

سحر هاشم علً سلمان33

شفاء ابراهٌم خلٌل اسماعٌل34

شهاب احمد حمزة35

ضحى سلومً عباس حسن36

عذراء عبد هللا سمٌن احمد37

عقٌل داود سلمان عواد38

علً عامر قدوري صحو39

عماد طه احمد محٌمٌد40

عهود عبد الستار شهاب احمد41

غفران هادي موسى ٌوسف42

فاتن كرٌم فاضل عل43ً

ناجح 

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح قرار

ناجح قرار

له دورثانً 

ناجح قرار

له دورثانً 

ناجح 

له دورثانً 

ناجح قرار

له دورثانً 

له دورثانً 

له دورثانً 

ناجح قرار

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح قرار

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

له دورثانً 

ناجح قرار

ناجح 

له دورثانً 

ناجح قرار

ناجح قرار

ناجح 

ناجح قرار

ناجح قرار

ناجح قرار

له دورثانً 

ناجح 

له دورثانً 

النتٌجة

(ب)الرابع  

ت مالحظاتاسم الطالب الرباعً

قسم اللغة االنكلٌزٌة/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

المرحلة  والشعبة

النتائج النهائية

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



2017*2016للعام الدراسً  

الدور االول

له دورثانً 

النتٌجة

(ب)الرابع  

ت مالحظاتاسم الطالب الرباعً

قسم اللغة االنكلٌزٌة/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

المرحلة  والشعبة

النتائج النهائية

فاطمة ثاٌر فاضل جسام44

فاطمه علً جواد كاظم45

فاطمه علً شهاب عاشور46

فاطمه دمحم حسن عل47ً

فٌحاء ثامر جوامٌر كرج48ً

قاسم هاشم جبار حمٌد49

قٌصر سعد عبد عل50ً

دمحم خالد ناصر حسن51

مصطفى حازم حاتم عباس52

مقداد كاظم عبود سبع53

مها محارب عبد هللا دمحم54

نائل جبار مصطاف سلمان55

نبراس علً مهدي عبٌس56

نهاد غٌالن ناجً موسى57

نهى سعٌد عبد الحمٌد ابراهٌم58

نور اسماعٌل جلٌل اسماعٌل59

نور سلمان دمحم محمود60

نور عدنان صكبان خضٌر61

هدى جواد حٌدر مجٌد62

وسناء سعٌد مصطفى63

وفاء احمد شكور64

وفاء عطٌة محمود حسٌن65

والء جاسم دمحم محمود66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

له دورثانً 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح قرار

ناجح 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح قرار

له دورثانً 

ناجح قرار

ناجح 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح قرار

له دورثانً 

له دورثانً 

له دورثانً 

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



2017*2016للعام الدراسً  

الدور االول

له دورثانً 

النتٌجة

(ب)الرابع  

ت مالحظاتاسم الطالب الرباعً

قسم اللغة االنكلٌزٌة/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

المرحلة  والشعبة

النتائج النهائية

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



2017*2016للعام الدراسً  

الدور االول

له دورثانً 

النتٌجة

(ب)الرابع  

ت مالحظاتاسم الطالب الرباعً

قسم اللغة االنكلٌزٌة/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

المرحلة  والشعبة

النتائج النهائية

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



وحداتالرابعوحداتالثالثوحداتالثانيوحداتاالول ت

6انُحو االَكهٍزي5انُحو االَكهٍزي5انُحو االَكهٍزي5 انُحو االَكهٍزي1

6 عهى انهغت5 عهى انهغت5انُظاو انصوت5ً عهى انصوث2

5انرواٌت2 انًحادثت3االَشاء3االَشاء3

4انًسرحٍت3انًمانت3االستٍعاب3االستٍعاب4

4انشعر5 انرواٌت4االدب القصصي5 يذخم انى االدب5

4انترخًت5انًسرحٍت4انشعر4عهى انُفس انتربوي6

4االختباراث4انشعر5 انًسرحٍت4انهغت انعربٍت7

4انًشاهذة وانتطبٍك4يُاهح و طرائك تذرٌس2 انًحادثت3انحاسوب8

2بحث التخرج4االرشاد انتربوي وانصحت انُفسٍت4 االدرارة انتربوٌت4 اسس انتربٍت9

3منهج البحث3انحاسوب2حموق االَسا10ٌ

4 عهى َفس انًُو2 انًحادثت11
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المناهج الدراسٌة وعدد الوحدات

جامعة دٌالى الجامعة

وضع اسم الكلية :الخطوة االولىقسم اللغة االنكلٌزٌة/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  الكلٌة والقسم
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في عمود اسم الطالب الرباعي  نضع اسماء طالب  هنا
 المرحلة المختارة

اضافة  مادة فما دون 12يعمل الماستر شيت على 
+ صفحة العبور للسنة الماضية + الى صفحة المعدل

 وصفحة النتائج+صفحة التحميل السنة الحالية
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1

(ج)الرابعصباحًالمرحلة  والشعبة2

3

4

5

6

7

6انُحو االَكهٍزي174.60

6عهى انهغت 282.54

5انرواٌت396.83

4انًسرحٍت490.48

4انشعر592.06

4انترخًت695.24

4االختباراث785.71

4انًشاهذة وانتطبٍك896.83

2بحث انتخرج996.83

100.0000

110.0000

120.0000

39يدًوع انوحذاث0.000معدل

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

7717013671

38

عذد انراسبٍٍ

عذد انُاخحٍٍ دور ثا6ًَ

النسبة المئوٌة للنجاح

5

  َسبت انرسوب

عذد انُاخحٍٍ بعذ انمرار

عذد انُاخحٍٍ لبم انمرار3

9

12

اعداد

نسبة نجاح كل 

مادة

63

الدوراالمتحانً

4

خصمخصم عشر درجات من دور ثانً

الدكتور

دمحم جاسم ناصر

لسم اللغة االنكلٌزٌة/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة اسم الكلٌة والمسم

0

عذد انطالب انكه1ً

63 عذد انًشاركٍٍ فً االيتحا2ٌ

عدد الوحدادت

2017*2016للعام الدراسً  

الدور االول

بجمٌع الموادٌسمح له الدور الثانً

حاسبة معدل شخصٌة

السنة الدراسٌة

0.00

0عذد انًحًهٍٍ

20عذد يٍ نه  انذور انثا7ًَ

8

0

60.32َسبت انُداذ لبم انمرار10

68.25َسبت انُداذ انكهً بعذ انمرار11

43عذد انُاخحٍٍ دور االول

(للماستر شٌت)المعلومات االساسٌة لسجل االساس 

النتٌجةالنتائج النهائٌة والسعً السنوي

اسم المادةت

5
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2017*2016للعام الدراسً  

الدور االول

احمد خالد احمد حسٌن1

احمد عبد الكرٌم حسن عل2ً

احمد وهاب سرحان3

ارٌج عدنان غٌدان دمحم4

اسماء صالح مهدي ٌاسٌن5

افراح حسن جدوع ٌاسٌن6

امنٌة فاضل علً حسٌن7

اٌات توفٌك خلف ابراهٌم8

اٌة عبد الحافظ حسٌب وهٌب9

اٌالف عماد احمد مصطفى10

حسٌن صبحً صالح فرج11

حنٌن خالد حمودي جاسم12

13
حنٌن عبد الرحمن عبد الستار 

شهاب

حنٌن ماهر حمود علوان14

خالد فلٌح حسن علوان15

دعاء حسٌن كامل16

دٌار دٌاب زوراب هٌاس17

دٌما كاظم دمحم عبد الرزاق18

رشٌد حمٌد حسٌن بكر19

رنا زٌاد ذٌاب سلمان20

رندة مهند عدنان دمحم21

زهراء حافظ رشٌد حمد22

زٌنب علً غازي عبد23

زٌنب لاسم كرٌم مهدي24

سارة خالد مهدي ابراهٌم25

سارة طه خلٌل ابراهٌم26

سالً كرٌم دمحم محمود27

سراج احمد علوان عٌدان28

سمٌر حامد علً محمود29

شذى حمً اسماعٌل حمٌد30

شفاء رشٌد مصطاف جاسم31

شهد جمال شهاب احمد32

شٌماء سعد جاسم دمحم33

صالح ضٌاء هادي34

صفا لٌس فتاح مخلف35

صفا هادي شكر محمود36

صفاء حسٌن صاهود صحو37

ضحى زهٌر مخٌبر حسٌن38

ضحى هزبر حسٌن وادي39

عبد الحافظ حامد طالن عنكوش40

عبد الهادي كنعان مطلن كاظم41

عبٌر عدنان صالح اسعد42

عبٌر فهد سبع خمٌس43

ت

لسم اللغة االنكلٌزٌة/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

المرحلة  والشعبة

النتائج النهائية

النتٌجة مالحظاتاسم الطالب الرباعً

(ج)الرابع 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

ناجح 

له دورثانً 

له دورثانً 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

ناجح لرار

ناجح 

ناجح 

ناجح لرار

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

له دورثانً 

ناجح 

له دورثانً 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح لرار

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

له دورثانً 
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المرحلة  والشعبة

النتائج النهائية

النتٌجة مالحظاتاسم الطالب الرباعً

(ج)الرابع 

ناجح  عدنان احمد طه حمٌد44

علً حسٌن ذٌاب عل45ً

عمر صعب عزواي صالح46

فاطمة عثمان ابراهٌم كاظم47

مأثر عماد عادل رشٌد48

مروة علً رحٌم غاٌب49

مرٌم احسان فلٌح حمٌد50

مرٌم باسم فاضل داود51

منار موفك عبود لفته52

مها عبد هللا حسٌن خمٌس53

موج باسم حسن عل54ً

مٌسم احمد عطا هللا حسٌن55

نادٌه نشأت عزت نجم56

نبأ سامً عبد عبود57

هاجر عالء عرٌبً سبع58

هبه خالدعبود مهدي59

همام رباح عمر عبد العظٌم60

هٌا تكلٌف موازي عبد هللا61

وهب صاحب ناج62ً

ٌونس حسٌن علً حسٌن63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح 

ناجح لرار

ناجح 

له دورثانً 

له دورثانً 

ناجح 

ناجح 

ناجح لرار

له دورثانً 

ناجح 
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2بحث التخرج4االرشاد انتربوي وانصحت انُفسٍت4 االدرارة انتربوٌت4 اسس انتربٍت9

3منهج البحث3انحاسوب2حموق االَسا10ٌ
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 المرحلة المختارة

اضافة  مادة فما دون 12يعمل الماستر شيت على 
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