
 الدراسات العليا -قسم العلوم التربوية والنفسية -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة ديالى  

 2016-2015نتائج االمتحان التنافسي للعام الدراسي 

 ماجستير علم النفس التربوي

 الناجحون والمستوفون للشروط -1

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

 القبول العام اإلنسانيةقسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم  بكالوريوس هند نزار مصطفى محمد العزي -1

  القبول العام  قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية بكالوريوس فاتن جمعة حسين حمد العزاوي -2

 

 العلمية : اليوجد ةالمتنحون عن المنافسة لعدم تطابق الخلفيالناجحون -2

درجة التنافسي  قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت
 %100من 

     

 

 الراسبون في االمتحان التنافسي -3

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

 القبول العام العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانيةقسم بكالوريوس  اقباس جهاد حسين علي المهدي  .1

 القبول العام بكالوريوس قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانية خديجة عماد احمد شكر العزي  .2

عبدالرحمن محمد عبدالمحسن   .3
 مذري

 القبول العام بكالوريوس قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانية

 القبول العام بكالوريوس قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانية علي حسين عطية عواد العبيدي  .4

علي عدنان محمد اسماعيل   .5
 الكروي

 القبول العام بكالوريوس قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانية

 القبول العام بكالوريوس قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانية نادية قاسم محمد حسن العزاوي  .6

سالم ياسين جواد عليان   .7
 المجمعي

 نفقة خاصة بكالوريوس قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانية

ضي عوف عبد الرحمن لفتة   .8
 الشمري

 نفقة خاصة بكالوريوس قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانية

 نفقة خاصة بكالوريوس قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانية عبداالمير يوسف خلف الشمري  .9

 نفقة خاصة بكالوريوس قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانية مها جواد كاظم علوان السعدي  .10

ياسمين رحمن عباس محمد   .11
 المجمعي

 نفقة خاصة بكالوريوس قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانية

لبنى حسين كاظم خميس   .12
 التميمي

 نفقة خاصة بكالوريوس قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانية

نعمة ناجي عبد الرحمن ناجي   .13
 العزاوي

 القبول العام العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم االنسانيةقسم  بكالوريوس

 

 

 

 

 

 



 الدراسات العليا -قسم العلوم التربوية والنفسية - اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  -جامعة ديالى 

 2016-2015للعام الدراسي  اإلعادة نتائج االمتحان التنافسي

 ماجستير علم النفس التربوي

 الغائبون عن االمتحان التنافسي -4

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

 القبول العام اإلنسانيةالعلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم  قسم بكالوريوس امير علي عباس محمد المرسومي -1

 القبول العام اإلنسانيةالعلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم قسم  بكالوريوس حاتم كريم ملحان خلف العبيدي -2

 القبول العام اإلنسانيةالعلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم قسم  بكالوريوس سهى شكور محمود موسى البياتي -3

 القبول العام اإلنسانيةقسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم  بكالوريوس زمن ناظم بالم صالح الثابتي -4

 القبول العام  اإلنسانيةقسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم  بكالوريوس ماهر حمد مزعل حسن التميمي -5

 القبول العام  قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي/كلية التربية األساسية سبكالوريو هبة محمود صادق مهدي اللهيبي  -6

 القبول العام  قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية بكالوريوس نور جمال محمد سلمان الكرخي -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسات العليا -قسم العلوم التربوية والنفسية - كلية التربية للعلوم االنسانية -جامعة ديالى 

 2016-2015للعام الدراسي  اإلعادة  نتائج االمتحان التنافسي

 نفسي وتوجيه تربوي إرشاد دكتوراه

 الناجحون والمستوفون للشروط -1

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

 النفقة الخاصة األساسيةنفسي وتوجيه تربوي/ كلية التربية  إرشادماجستير  المجمعيحسين علي حسين راشد  -1

 

 العلمية : اليوجد ةالناجحون المتنحون عن المنافسة لعدم تطابق الخلفي-2

درجة التنافسي  قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت
 %100من 

     

  

 ال يوجد الراسبون في االمتحان التنافسي -3

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

1.  - - - 

 

 الغائبون عن االمتحان التنافسي -4

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

/ ذوي اإلعاقة واالحتياجات  القبول العام ماجستير ارشاد نفسي وتوجيه تربوي/ كلية التربية األساسية هند دغيش علوان عباس العزاوي -1
 الخاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسات العليا -قسم العلوم التربوية والنفسية -كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة ديالى 

 2016-2015للعام الدراسي  اإلعادة  نتائج االمتحان التنافسي



 علم النفس التربوي دكتوراه

 ال يوجد الناجحون والمستوفون للشروط -1

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

1-    

 

 العلمية : اليوجد ةالناجحون المتنحون عن المنافسة لعدم تطابق الخلفي-2

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

    

 

 الراسبون في االمتحان التنافسي -3

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

 القبول العام اإلنسانيةماجستير علم النفس التربوي/ كلية التربية للعلوم  تمارا قاسم محمد احمد الدوري 1

 القبول العام اإلنسانيةماجستير علم النفس التربوي/ كلية التربية للعلوم  هاشم محمود العاني إبراهيمسارة   .2

 القبول العام اإلنسانيةماجستير علم النفس التربوي/ كلية التربية للعلوم  نور فاضل محمود مبارك العبيدي  .3

 النفقة الخاصة اإلنسانيةماجستير علم النفس التربوي/ كلية التربية للعلوم  حسن غائب العبيدي إبراهيمقبيلة   .4

 القبول العام اإلنسانيةماجستير علم النفس التربوي/ كلية التربية للعلوم  حسن ناصر حسين نجم التميمي  .5

 

  الغائبون عن االمتحان التنافسي -4

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

 القبول العام ماجستير علم النفس التربوي/ كلية التربية للعلوم اإلنسانية مها جمال جداع حبيب العزاوي -1

 


