
 

 /الدكتوراه / الدراسات العلياقسم العلوم التربوية والنفسية

اه ارشاد تخصص دكتور للدراسات العليااالمتحان التنافسي للطلبة المتقدمين نتائج 

  6102- 6102للعام الدراسي  نفسي وتوجيه تربوي

 -:اوالً / الطلبة الناجحون

 القناة  االختصاص الشهادة اسم الطالب ت

انجثار فٛصم دعاء عثذ  1

 يصطاف
 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ دكتٕراِ

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ دكتٕراِ اٚاد طانة يذًٕد عهٕاٌ 2

 

 -:ثانيا/ الطلبة الراسبون

 القناة  االختصاص الشهادة اسم الطالب ت

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ دكتٕراِ غٓذ ضعذ طاْر دطٍٛ  1

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ دكتٕراِ عاير كُعاٌ يٓذ٘ عهٙ  2

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ دكتٕراِ فٛاخ ادًذ دًذ يذًذ  3

  انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ دكتٕراِ نؤ٘ عثاش ضعٕد كاظى 4

 

 

 

 



تخصص دكتوراه علم  للدراسات العليااالمتحان التنافسي للطلبة المتقدمين  نتائج

  6102-6102للعام الدراسي  النفس التربوي

 -:اوال /الطلبة الناجحون

 القناة  االختصاص الشهادة اسم الطالب ت

 انعايح عهى انُفص انترتٕ٘ دكتٕراِ َٕر فاضم يذًٕد يثارك 1

 انعايح عانى انُفص انترتٕ٘ دكتٕراِ اٚطر يجٛذ دًٛذاتراْٛى 2

 

 -:الراسبونثانيا/الطلبة 

 القناة  االختصاص الشهادة اسم الطالب ت

 انعايح عهى انُفص انترتٕ٘ دكتٕراِ َٕر يذًذ دطٍٛ يٕضٗ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تخصص ماجستير  للدراسات العليااالمتحان التنافسي للطلبة المتقدمين  نتائج

  6102-6102للعام الدراسي  ارشاد نفسي وتوجيه تربوي

 -:الناجحوناوال/ الطلبة 

 القناة  االختصاص الشهادة اسم الطالب ت

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر يرتضٗ عثذ انكرٚى دًٛذ دطٍ 1

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر َذٖ عثذ انكرٚى عاٚع يخهف  2

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر عًر قذطاٌ يذًٕد غٓاب  3

 انخاصحانُفقح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر ضهًاٌ يذًٕد جاضى عجرظ 4

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر يٓا عًاد دأد ضهًاٌ 5

 ًَاء طارق عسٚس ادًذ  6

 
 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر

 انخاصحانُفقح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر عًر يذًذ َجى عثٕد  7

تعٕٚض  ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر زُٚح عاير دًٛذ دطٍٛ 8

 يتضررٍٚ 

 انُفقح انخاصح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر طٛف عهٙ اتراْٛى يذًذ  9

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر االء دطٍٛ غكر يذًٕد 11

تعٕٚض  ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ارغاد َفطٙ  ياجطتٛر اُٚاش زٚذ جٛاد ضثع 11

  انًتضررٍٚ 

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر زُٚة عثذ هللا َاصر يٛاح 12

تعٕٚض  ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر يٛطر ْاَٙ عسأ٘ عهٛاٌ  13

 يتضررٍٚ 

  ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر غطاٌ كايم كاطع ضاْٙ 14

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر يذًذ يػعاٌ جٕاد كاظى 15

 انخاصح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر دٕراء ضتار عطّٛ جٕاد  16

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر اٚاخ خسعم اتراْٛى خًٛص 17

 

 

 

 



 -:ثانيا/ الطلبة الراسبون

 القناة  االختصاص الشهادة اسم الطالب ت

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر عثجمادًذ قٛص عثاش  1

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر اضراء ياجذ غاكر يذًٕد  2

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر تاٌ ضًٛر ٚاضٍٛ غٛذاٌ 3

 انخاصح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر تطعاد رغٛذ ضعٛذ يذًذ 4

 انخاصح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر جٕاددٍُٛ َسار كرٚى  5

تعٕٚض   ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر رَا زٚذاٌ خهف دًٕد  6

 يتضررٍٚ

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر رٔاٌ عًاد دطٍٛ عهٙ 7

  انعايح       ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر ضجٗ خضٛر يذًذ غريٛظ 8

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر ضُذش عادل يذًٕد دسٔو 9

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر ضذٗ يذًذ ْاد٘ اتراْٛى  11

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر عثذ هللا جالل خهٛم يذًذ 11

 انخاصح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر عثذ هللا عًر عثذ هللا صانخ 12

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر كرٚى فٕاز جايم ٔغاع  13

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر َٓاد عاٚع يخهف يضذٙ  14

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر َٕرج عثاش ادًذ غٓاب  15

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر ٔضاح فهٛخ دطٍ عهٙ  16

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر يُاْم فخر٘ دًٛذ رغٛذ 17

ايتٛازاخ  ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر يذًذ عهٙ دطٍٛ جساع   18

 يتضررٍٚ

 انعايح ارغاد َفطٙ ٔتٕجّٛ ترتٕ٘ ياجطتٛر خهذٌٔ يٓذ٘ اتراْٛى كاظى 19

 

 

 

 

 

 



تخصص ماجستير علم  للدراسات العليااالمتحان التنافسي للطلبة المتقدمين  نتائج

  6102-6102للعام الدراسي  النفس التربوي

 -:اوالً/الطلبة الناجحون

 القناة  االختصاص الشهادة اسم الطالب ت

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر ضذر خانذ ْٔٛة يذًذ 1

 العامة  علم النفس التربوي ماجستير اية رياض عبد  محمد 6

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر عهٙ صانخ دطٍ عهٙ 3

 انُفقح انخاصح علم النفس التربوي ياجطتٛر اتتطاو عثاش ٚاضٍٛ ٔنٙ 4

 انُفقح انخاصح علم النفس التربوي ياجطتٛر يذًذ داتى ْاد٘ دًٛذ 5

ايتٛازاخ  علم النفس التربوي ياجطتٛر ادًذ فاضم يذًذ دطٍٛ 6

تعٕٚض 

 يتضررٍٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثانيا / الطلبة الراسبون :

 القناة  االختصاص الشهادة اسم الطالب ت

تعٕٚض  علم النفس التربوي ياجطتٛر ادًذ غعالٌ عثاش جٕاد  1

  يتضررٍٚ
 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر خذٚجح عًاد ادًذ غكر  2

 انعايح النفس التربوي علم ياجطتٛر رغا صثر٘ فرج غثٛة 3

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر رفم ضعذ عثٕد عثاش  4

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر زْراء يذًذ جٕاد دطٍٛ 5

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر يُار ْاغى ادًذ يذًذ  6

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر يُٛر جاضى يٓذ٘ دًٕد٘ 7

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر عهٙ دطٍٛ عطٛح عٕاد  8

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر يُٓذ عثٕد ادًذ عثذ  9

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر يرِٔ طاْر دثٛة قاضى 11

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر َٕر جهٛم عثذ انكرٚى قادر  11

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر َٕر جًال يذًذ ضهًاٌ  12

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر ُْاء ْاد٘ صانخ غهٕٓو  13

 انُفقح انخاصح علم النفس التربوي ياجطتٛر ٔضاو دايذ جًٛم دطٍٛ  14

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر ضذٗ عاير اضًاعٛم عارف 15

 انعايح التربويعلم النفس  ياجطتٛر عهٙ نٛث ضعذ٘ عثاش 16

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر جالل كايم عثذهللا ضعٛذ 17

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر ٔضاو يٕضٗ يُصٕريثارك 18

َعًح عثذ انردًٍ َاجٙ  19

 دهثٌٕ

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر

 انعايح علم النفس التربوي ياجطتٛر غٓرزاد يٓذ٘ عٛذاٌ يذٛص 21

 انعايح عهى انُفص انترتٕ٘ ياجطتٛر دطاو دطٍٛ عهٙ عثذ هللا 21

 

                                                                                           


