
  

 

 قسن اللغة االنكليزية
  االدب االنكليزيماجستير 

 

 
 ت

 
 أسم الطالب

 
 المالحظات النتيجة

 / مكملت اخالص كسجي حظً فليح 1

  هاجحت خميع اطاوز حميد زشيد 2

  هاجحت أطماء ًحيى حفال حاطم 3

م عبد 4  زواس ي عبد كٍس
 زاطبت

ًحم لها اداء الامخحان في 

 الدوز الثاوي

  هاجحت شري عباض حمد حمىد 5

 / مكمل ضفاء حلي إطماعيل حاطم 6

  هاجح عبد السحمً بدز إبساهيم الىشٍس 7

 / هاجح علي محمد حمد شهاب 8

 / مكملت محمىدفاجً محمىد امين  9

 / هاجحت بلساز للاء حامد عباض عمسان 11

 / مكملت مها هاظم حظين محمد 11

  هاجحت هجىي ضياء محمىد عيدان 12

   

 اللجىت الامخحاهيت

 

 جاهعة دياىل

 كلية الرتبية للعلوم االنسانية

 /املاجستري/الدكتوراه نتائج الدراسات العليا

 الدور االول –الفصل الدراسي الثاني 



 

 قسن اللغة االنكليزية
 ماجستير علم اللغة 

 
 ت

 
 أسم الطالب

 
 المالحظات النتيجة

 / هاجحت طجى خالد فياض كدوزي 1

 / مكملت ير حميدي عيس ىطهير طم 2

 / هاجحت ضحى اطماعيل خليل حظً 3

 / هاجح عماز عباض مالك حميد 4

 / هاجح عمس زعد عدوان علىان 5

  هاجحت كىثس كحطان حظين ضبح 6

 / مكملت مها مطشس حاجم علىان 7

  هاجح ميثم عازف احمد خميع 8

  هاجح هالت كحطان داود مىس ى 9

 / مكملت اهيمهبت حظين طعدون ابس  11

 / مكملت هدي هشام بهلىل عبدالىهاب 11

 / مكمل عليل مظلم حمصة عبىد 12

 

 

 

 

 

 

 اللجىت الامخحاهيت

 

 

 

 



 

 قسن اجلغرافية
 بشري  هالدكتورا

 
 ت

 
 أسم الطالب

 
 المالحظات النتيجة

  هاجحت حظامس مهدي حظام محمد 1

  هاجح حاطم محمد شغير حاوي  2

  هاجح طيف محمد عبد مىدًل 3

  هاجحت مياده فسحان حميد ضالح 4

  هاجحت هىز زشيد حميد محمد 5

 

 الدكتوراه طبيعي 
 
 ت

 
 أسم الطالب

 
 النتيجة

 المالحظات

  هاجح حظً مطشس عبد هللا حيدز 6

  هاجحت عىاطف جحظين احمد شىدي 7

  هاجح ليث محمد عيدان خاطس 8

  هاجح مهىد حميل إبساهيم محمىد 9

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 قسن اجلغرافية
 املاجستري بشري

 
 ت

 
 أسم الطالب

 
 المالحظات النتيجة

  هاجحت أطماء كدوزي لطيف كدوزي 1

  هاجحت اكبال فهد طبع خميع 2

م حلىب 3   هاجح اٌظس غالب كٍس

  هاجح إيهاب طالم محمد خلف 4

  هاجح ثائس زشيد حميد عليىي  5

د محمد حاطم حىاد 6   هاجح دٍز

  هاجحت احمد كمبشدهيا شهاب  7

  هاجحت طازة محمد إبساهيم حميد 8

  هاجحت طلىي غاهم شجاع محمد 9

  هاجحت طىاء حكمت حظً محمىد 11

  هاجح عامس عبد الظخاز محمد شطب 11

  هاجح عبير عبد هللا محمد عبد 12

  هاجح عدي هشام بهلىل عبد السضا 13

  هاجحت عفساء احمد عبد ًاطين 14

  هاجح ين حالب حماديعلي حظ 15

  هاجح غظان احمد ضيهىد شهاب 16

  هاجح فاضل إطماعيل إبساهيم حاطم 17

  هاجح محمد شكس محمىد حظً 18

  هاجح محمد عباض هجم طهيل 19

  هاجح محمد كاظم خليل طلمان 21

 

 



 
 

 
 ت

 
 أسم الطالب

 
 المالحظات النتيجة

  هاجحت هىز حظً علي هطيف 21

  تهاجح علي محمدهىز كاطم  22

  هاجحت هىاء علي هىمان خلف 23

  تهاجح والء كاطم حظً طعيد 24

م 25   هاجحت ٌظسي علي حبر كٍس

 

 قسن اجلغرافية
 طبيعي املاجستري 

 

 
 ت

 
 أسم الطالب

 
 المالحظات التخصص

  هاجحت طهاد عبد الىهاب احمد محمد 1

  هاجحت علياء محمد علي حمعت 2

  هاجح  داوودعمس ًىوع عبد هللا 3

  هاجح وطام عبد الخالم علي حظين 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجىت الامخحاهيت

 

 



 قسن التاريخ

 الدكتوراه/االسالهي

 المالحظات النتيجة اسم الطالب الرباعي ت

  هاجحت دحلت طه مططفى خميع  1

  هاجح حظين عبد الجليل ابساهيم خليفت  2

  هاجح ضياء خضس حاطم محمد  3

ميد كاظم عبدهللاعباض عبد الح  4   هاجح 

  هاجح محمد عيان دان خىجس  5

  هاجح مسوان حمهىز محمىد  6

   مططفى حميد هادي  7

 

 قسن التاريخ

 الدكتوراه/احلديث
 

 المالحظات النتيجة اسم الطالب الرباعي ت

   هاجح احمد علي مىطىز حظين 1

  هاجح اطامت شاكس محمىد هطيف 2

  مكملت  اطماء غني داود 3

  هاجحت زفل علي لطيف علي 4

  هاجح ًحيى طعد عبد اللطيف ًاطين 5

 

 قسن التاريخ

 املاجستري/االسالهي
 

 المالحظات النتيجة اسم الطالب الرباعي ت

علىان حظين علي احمد 1   هاجح 

  هاجحت  اطساء زحيم زاض ي  2

  هاجحت  اًاث علي خضير 3

  هاجحت اًت حظين عبد الحظين  4

هىمان مظير  اًمان 5   هاجحت  

م 6   هاجحت  بشسي علي حبر كٍس

  هاجحت جلى هصاز محيظً حميد 7

  هاجح حظً عادل كامل حظً 8

يب عدهان هاشم زحيم 9   هاجح ٍش

  هاجح ضباح طامي علىان 11

  هاجحت طيبت عدي محمد حظين 11

  هاجح عائشت مهدي عدهان 12

  هاجح عبدهللا عماد علي خلف 13

م محمىدم 14 احد كٍس   هاجح 

  هاجح معتز ابساهيم لطيف 15

  هاجحت هجسان محمد ابساهيم احمد 16

  هاجح هشام هجم عبدهللا خماض 17

  هاجحت وزود حاطم مهدي 18



 
 

 

                                                                                                               

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الرتبوية والنفسية قسن العلوم
 الدكتوراه / االرشاد النفسي والتوجيو الرتبوي

 المالحظات النتيجة االسم ت

  ناجح الاء حظين شكس محمىد 1

  ناجح اثير عماد داود طلمان 2

  ناجح اهخطاز حظام حمىد كاظم 3

د حياد طبع 4   ناجح اًىاض ٍش

ىت عامس حميد حظين 5   ناجح ٍش

  ناجح طعد كاطم عباض طبع 6

  ناجح طيف علي ابساهيم محمد 7

  ناجح عمس محمد هجم عبىد 8

  ناجح غفسان حظين ابساهيم كمس 9

  ناجح طلمان مجيد هفش ماهس 11

  ناجح مظفس عمسان عيس ى حميد 11

  ناجح هجاة حمدي عبد هللا حمد 12

  ناجح همس خضير عباض حظً 13

  ناجح وطام عماد عبد الغني حىاد 14

م ابساهيم 19  ًاطمين عبد الكٍس
  هاجحت

 

 

 قسن التاريخ

 املاجستري/احلديث
 

 المالحظات النتيجة اسم الطالب الرباعي ت

د خلف حظين 1   هاجح اطامت ٍش

  هاجحت دعاء عجيل حمد زبه 2

  هاجحت دالل جحظين احمد شىدي 3

   زها ًاض علي لطيف 4

  هاجحت  زغدة مىرز هاوي احمد  5

  هاجحت شهساء علي شياع عبد  6

يب مىرز شهاب احمد 7   هاجحت ٍش

  هاجحت  طازة طهيل عبدالجباز 8

  هاجح علي فاضل فسج فالح 9

  هاجح ليث خليل حمىد عىاد  11

  هاجح محمد شكس محمىد طعد هللا 11

  هاجح محمد كاطم عبد الجباز 12

  هاجحت هىز ابساهيم هجم 13



 

 قسن العلوم الرتبوية والنفسية
 الدكتوراه / علن النفس الرتبوي

 المالحظات النتيجة االسم ت

اض عبد محمد 1   ناجح اًت ٍز

  ناجح احمد فاضل محمد حظين 2

  ناجح حكيم محمىد ًىطف اهخظاز 3

م 4   ناجح علي ضادق عبىد كٍس

  ناجح علي ضالح حظً علي 5

  ناجح علي مىس ى حعفس ضادق 6

  ناجح محمد حاجم هادي حميد 7

 
 قسن العلوم الرتبوية والنفسية

 املاجستري / االرشاد النفسي والتوجيو الرتبوي

 

 المالحظات النتيجة االسم ت

  ناجح اكباض حهاد حظين علي 1

  ناجح بساء طلمان حمعت ذًاب 2

  ناجح حظين عبد الظادة خلف طيالن 3

  ناجح حيدز حباز هطيف 4

  ناجح علي كاطع غضيب شبيدة 5

  ناجح عامس شاكس محمىد حاطم 6

  ناجح عباض احمد عباض ذًاب 7

  ناجح عرزاء محمد حظً فليح 8

  ناجح علي طالم عباض حظً 9

  ناجح غطىن ذًاب طسحان عبىد 1١

  ناجح فاطمت حظً مشعل حميش 11

  ناجح كىثس فازض حظين محمد 12

  حناج مسوة مهدي طلمان محجىب 13

  ناجح مططفى طلمان مظعىد طلمان 14

ص دخيل عبيد 15   ناجح محمد عٍص

  ناجح هىز ظاهس علىان ضالح 16

  ناجح هيثم علي شهاب محمىد 17



 
 

 قسن العلوم الرتبوية والنفسية
 الرتبوي النفس علن املاجستري / 

 المالحظات النتيجة االسم ت
 

  ناجح الاء هاشم محمد لطيف 1
 

  ناجح طعد هاجي فسجحظام  2
 

  ناجح حظين علي ابساهيم علي 3
 

  ناجح زطل طلمان خضير عباض 4
 

  ناجح شهساء حظين حظىن علىان 5
 

  ناجح طازة طعد حظين علي 6
 

  ناجح طجى عبد السشاق عبد الامير عبد الىهاب 7
 

ص عبد 8 ً فيطل عٍص   ناجح ضابٍس
 

  ناجح ضحى عامس اطماعيل عازف 9
 

  ناجح ثمان حظين علي وعمتع 11
 

  ناجح علي حعاز لفخت ابساهيم 11
 

  ناجح عمس ثامس حظً عباض 12
 

  ناجح غفسان ادًب احمد حظً 13
 

  ناجح فسدوض كاظم عبد ابساهيم 14
  ناجح ملى طالم محجىب حظين 15 

  ناجح مؤٍد هشام بهلىل عبد الىهاب 16
 

  ناجح هىز حمال محمد طلمان 17
 

  ناجح وئام زشيد حظً علىان 18
 

  ناجح وفاء عالء حظين 19
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 للغة العربيةقسن ا
 ماجستير/ ادب

 المالحظات النتيجة التخصص اسم الطالب ت

1 
  هاجح ماحظخير / ادب احمد طلمان احمد

2 
  هاجحت ماحظخير / ادب اشل وعمان داود

3 
   ماحظخير / ادب اطساء طالب محمد

4 
  هاجحت ماحظخير / ادب كمال حهاناشتي 

5 
  هاجح ماحظخير / ادب اشسف طه اطماعيل

6 
  هاجحت ماحظخير / ادب اًت غالب حيدز

7 
  هاجح ماحظخير / ادب محمد طاهس حاطم

8 
  هاجحت ماحظخير / ادب بيداء عبد مهدي

9 
ص   هاجح ماحظخير / ادب حظً دحام عٍص

11 
  هاجحت ماحظخير / ادب حىين جحظين ضكبان

11 
  هاجحت ماحظخير / ادب حىزاء عماز طعدي

12 
  هاجحت ماحظخير / ادب زكيت عيس ى حىاد

 

 

 

 

 

 اللجىت الامخحاهيت

 

 



 قسن اللغة العربية
 ادبماجستير/ 

 المالحظات النتيجة التخصص اسم الطالب ت

13 
  هاجحت ماحظخير / ادب زؤي حظين احمد

14 
  هاجحت خير / ادبماحظ شهساء كيع حظين

15 
يب علي ثعبان   هاجحت ماحظخير / ادب ٍش

16 
يب فاضل ضالح   هاجحت ماحظخير / ادب ٍش

17 
  هاجحت ماحظخير / ادب فيحاء محمد عبد

18 
  هاجح ماحظخير / ادب حاطم وعمان محمىد

19 
  هاجحت ماحظخير / ادب هىز فاضل اطماعيل

21 
  تهاجح ماحظخير / ادب وزود مىشز عمس

21 
  هاجح ماحظخير / ادب أحمد محمد علي أحمد

 

 

 

 

 

 

 اللجىت الامخحاهيت

 

 
 
 
 



 قسن اللغة العربية
 لغةماجستير/ 

 المالحظات النتيجة التخصص اسم الطالب ت

1 
  هاجح ماحظخير / لغت شساد  احمد عبدالامير

2 
  هاجح ماحظخير / لغت احمد ًىوع عبدهللا

3 
   خير / لغتماحظ بشير محمىد عبدهللا

4 
  هاجح ماحظخير / لغت بشير مىرز بىدز

5 
  هاجحت ماحظخير / لغت دعاء عبدهللا مظعىد

6 
  هاجحت ماحظخير / لغت زوهم طالم لطيف

7 
  هاجحت ماحظخير / لغت شهساء عدهان وعمان شهاب

8 
يب خميع احمد   هاجحت ماحظخير / لغت ٍش

9 
  هاجحت ماحظخير / لغت طجى طالم عكاب

11 
  هاجحت ماحظخير / لغت شري زشيد حمىد

11 
  هاجح ماحظخير / لغت علي ابساهيم ضباز

12 
  هاجحت ماحظخير / لغت علياء حميد شالل

 

 

 

 

 

 اللجىت الامخحاهيت

 

 



 

 قسن اللغة العربية
 لغةماجستير/ 

 المالحظات النتيجة التخصص اسم الطالب ت

13 
  هاجحت ماحظخير / لغت فاطمت حميد خلف

14 
  هاجح ماحظخير / لغت محمد حىاد كاظم

15 
  هاجحت ماحظخير / لغت فاطمت عالء زحيم

16 
م   هاجح ماحظخير / لغت محمد حظين عبدالكٍس

17 
ص عبد   هاجح ماحظخير / لغت محمد عٍص

18 
  هاجحت ماحظخير / لغت هادًت حظين حميد

19 
  هاجحت ماحظخير / لغت هاحس ابساهيم خليفت

21 
  هاجحت ماحظخير / لغت هجاة زشيدهدي 

21 
  هاجح ماحظخير / لغت واثم حمال مىس ى

22 
  هاجح ماحظخير / لغت وطام عاص ي هاضس

23 
  هاجح ماحظخير / لغت ًحيى عباض محمد

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قسن اللغة العربية
 ادب/ دكتوراه

 المالحظات النتيجة التخصص اسم الطالب ت

1 
  هاجح دكخىزاه / ادب حمد حظً حميدا

2 
  هاجح دكخىزاه / ادب احمد هاجي هاًف

3 
  هاجحت دكخىزاه / ادب امل خليل ابساهيم

4 
 السواًت واملظسحيت مكملت دكخىزاه / ادب هبت حاطم محمد

5 
  هاجحت دكخىزاه / ادب اوظام عبد حظً

6 
د مجيد حميد   هاجحت دكخىزاه / ادب حغٍس

7 
  هاجح دكخىزاه / ادب ًىطف حظين علي

8 
  هاجح دكخىزاه / ادب طامي هطيف كاظم

9 
  هاجح دكخىزاه / ادب عادل خضير احمد

11 
  هاجح دكخىزاه / ادب عادل كمس صجم

11 
  هاجح دكخىزاه / ادب غظان عبد خلف

12 
م احمد   هاجح دكخىزاه / ادب كاطم كٍس

 

 

 

 

 

 اللجىت الامخحاهيت

 

 



 

 بيةقسن اللغة العر
 ادب/ دكتوراه

 المالحظات النتيجة التخصص اسم الطالب ت

13 
  هاجح دكخىزاه / ادب محمد حميل مططفى

14 
  هاجحت دكخىزاه / ادب ميظىن عدهان حظً

15 
  هاجح دكخىزاه / ادب هطس هللا عباض حميد

16 
  هاجحت دكخىزاه / ادب اطساء عبدالخالم حاطم

 

 

 قسن اللغة العربية
 لغة/ دكتوراه

 

 المالحظات النتيجة التخصص اسم الطالب ت

1 
  هاجحت دكخىزاه / لغت اوعام حباز عبد

2 
  هاجح دكخىزاه / لغت حمصة حظين عبدهللا

3 
  هاجح دكخىزاه / لغت علي هجم عليىي 

4 
  هاجحت دكخىزاه / لغت مسوة محمد عبدهللا

5 
  هاجحت دكخىزاه / لغت فاطمت محمد عبدالظخاز

 

 

 خحاهيتاللجىت الام


