
 كلية التربية للعلوم االنسانية                                

 الفصل الدراسي الثاني   قسم العلوم التربوية والنفسيةنتائج 

 طلبة الدراسات العليا دكتوراه / ارشاد نفسي وتوجيه تربوي         

 النتيجة  اسم الطالب ت

 ناجح  رعد علي حسين 1

 ناجح  روان عماد حسين  2

 ناجح  زينب عبد هللا ناصر  3

 ناجح  سندس راضي داود   4

 ناجح  شاكر محمود نصار 5

 ناجح  كاظم قاسم محمد   6

 ناجح  علي منذر زيدان  7

                                                   

 

 الدراسات العليا دكتوراه / علم النفس التربوي  طلبة               

 النتيجة  اسم الطالب ت

 ناجح  رزاق مزهر راشد   1

 ناجح  علي حسين عطية   2

 ناجح  محمود علي احمد   3

 ناجح  نهاد احمد حمد   4

 

  

 

 

 

 



 

 طلبة الدراسات العليا ماجستير/ علم النفس التربوي                

 النتيجة  اسم الطالب ت

 مكمل    عبد الرحمن انوار ثامر 1

 مكمل  أنور علي كريم  2

 ناجح  ايمان علي احميد  3

 مكمل   جالل محمد فرحان  4

 ناجح  حسين طارق كاظم   5

 ناجح  زهراء هاشم محمد   6

 ناجح  سهر محمود رشيد   7

 ناجح    حمود عهود غازي  8

 ناجح  كاظم ظاهر نصيف   9

 ناجح  محمد احمد سعدون  10

 مكمل   محمد ظاهر حسن  11

 ناجح  مصطفى علي غني  12

 مكمل  نبا طالب حمود  13

 ناجح  نبراس علي حسين   14

 مكمل  هبه ليث عبد الكريم  15

 ناجح  طارق زيد سعدون 16
                                                                                    

 

 طلبة الدراسات العليا ماجستير/ ارشاد نفسي وتوجيه تربوي          

 النتيجة  اسم الطالب ت

اثير رابح عبد  1
 الرحمن 

 مكمل 

 ناجح  ايالف طارق محمد  2

 مكمل  دعاء حسن علي  3

رسل محمد عبد   4
 العزيز 

 ناجح 



 ناجح  رفل رياض جعفر  5

 ناجح  ريام محمد كريم   6

 ناجح  سهى غازي فيصل   7

 مكمل   عبد الرسول كنعان  8

 ناجح  علي جابر هادي  9

 مكمل  علي ضياء نايف   10

 ناجح  فوزي ظافر فوزي   11

  
12    

 ناجح  ماهر حمد مزعل  

 مكمل  محمد غالب جعفر  13

                     

 

 دبلوم عالي مهني عمليات نفسية         

 النتيجة  اسم الطالب ت

 ناجح  اسراء حسين علي  1

 ناجح  تيسير علي ذياب    2

 ناجح  حاتم عبد الكريم حسين   3

 ناجح  عباس خميس كاظم    4

 ناجح  عز الدين محمد عبد هللا   5

 ناجح  علي خليل إسماعيل   6

 ناجح  وسام حامد جليل    7
  

 

 


