
    

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب1
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
جيدعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000
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130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب2
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية

مبارك لكم النجاح

نتائج االمتحانات النهائية جامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسية

ناجح 

                      

التقدير

النتيجة

                          

ابراهيم هاشم ابراهيم حسين

نتائج االمتحانات النهائية جامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية للعلوم اإلنسانية

اثير فاضل عموان حبيب
التقدير

                      علم النفس العام

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح قرار

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
                                             



    

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب3
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيدتربية بيئية3

مقبولفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب4
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيدعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلأمتيازحقوق انسان9

100000

110000

120

130

مبارك لكم النجاحناجح 

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

احمد خميل حميد زيدان
التقدير

                                                

النتيجة

التقدير

نتائج االمتحانات النهائية جامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

اجود ياسين سعد شناوة

                                             



    

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب5
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب6
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلأمتيازحقوق انسان9

100000

110000

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

احمد داود سموان كاظم
التقدير

                      علم النفس العام

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح قرار

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

احمد رياض محمد نصيف
التقدير

                      علم النفس العام

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح قرار

                                             



    

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب7
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلأمتيازحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب8
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

مبارك لكم النجاحناجح قرار

التقدير

                      علم النفس العام

النتيجة

التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

احمد محمود شكر محمود

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

ادهم كريم مهدي صالح

                                             



    

100000
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب9
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب10
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

انتصار جبار عبد كاظم
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

انس محمد جاسم محمد
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 
                                             



    

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب11
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيدتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب12
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

مقبولفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

                      

النتيجة

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

انور منعم محمد مهدي
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

انور ظاهر حسن عبداهلل
التقدير

                          

                                             



    

مقبولنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب13
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب14
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

ايه محمد محمود ابراهيم
التقدير

                                                

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

ايمن عقيل رحيم ساهي
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

مبارك لكم النجاحناجح 

                                             



    

متوسطفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب15
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيدتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب16
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

بهجت عماد جدوع حسين
التقدير

                      علم النفس العام

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

بكر محمد محمود ابراهيم
التقدير

علم النفس العام  

اسس تربية
                      

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح قرار

                                             



    

متوسطاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب17
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب18
قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

حاتم غسان حاتم محمود

مبارك لكم النجاحناجح قرار

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

باقر حيدر عمي حسين
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

                      علم النفس العام

النتيجة

                                             



    

المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

مقبولفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب19
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

التقدير

                      علم النفس العام

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح قرار

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

التقدير

حارث عدنان عموان حميد

                                             



    

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب20
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

جيدتربية بيئية3

مقبولفروق فردية4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

مقبولحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيدحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب21
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

جامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

                      علم النفس العام

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح قرار

بالمواد المؤشرة بالتظليلله دورثاني 

نتائج االمتحانات النهائية

                                                

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

حافظ محمود سعيد عبد اهلل

النتيجة

حذيفة اسماعيل ضاحي عبيد
التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                             



    

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب22
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلأمتيازحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب23
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية التربية للعلوم اإلنسانية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

حسين حربي محمود جاسم
التقدير

                        اسس تربية

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح قرار

قسم العلوم التربوية والنفسية

حسن هادي ولي خميل
التقدير

                                                

النتيجة

ناجح 

نتائج االمتحانات النهائية

مبارك لكم النجاح

                                             



    

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب24
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

جيدعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب25
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيدعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

حسين ناجي عموان حسين
التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح قرار

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

حميد محمد ابراهيم خميل

علم النفس العام                      

                                             



    

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب26
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

مقبولفروق فردية4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب27
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

مقبولفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

قسم العلوم التربوية والنفسية

حيدر جوهر خميفه جاسم
التقدير

                      علم النفس العام

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح قرار

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

حيدر شهاب احمد عبد
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية

                                             



    

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب28
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيدعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب29
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

رعد ماهر تحسين حمود
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

التقدير

                                                

جاسم ياسين شهاب محمد

                                             



    

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب30
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيداسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلأمتيازحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب31
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
جيدعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

زيد مخمف داود عمي
التقدير

                                                

النتيجة

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

زينة عبد القادر احمد خمف
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

                                             



    

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب32
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب33
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

                                                

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

زينه فخري عموان ساجت
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

زينه قحطان عدنان حسن
التقدير

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

                                             



    

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيدحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب34
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب35
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

ضعيفاسس تربية2

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

شموس عمي مجيد محمود
التقدير

                                                

النتيجة

                                                

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

صقر صدام حاتم محمد
التقدير

                                             



    

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب36
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيدتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلأمتيازحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب37
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

                                                

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

عدنان غالب عمي خميس

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

عبداهلل حسين حمد حسين
التقدير

                                                

النتيجة

النتيجة

بالمواد المؤشرة بالتظليلله دورثاني 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                             



    

مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيدتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب38
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيداسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

مبارك لكم النجاح

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

عقيل عمي حسين محمود
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

                                                

النتيجة

ناجح 

                                             



    

صباحياسم الطالب39
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب40
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

عمي شبير حسن هاشم

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

مبارك لكم النجاحناجح 

النتيجة

التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

                                                

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

عالء عبد سعد عبود

                                             



    

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب41
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب42
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

مقبولحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلأمتيازحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                                

قسم العلوم التربوية والنفسية

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

عمي عبد الرحيم محمود
التقدير

                      علم النفس العام

النتيجة

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح قرار

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية

عمي قاسم اصغر حمه
التقدير

                                             



    

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب43
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
جيدعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب44
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

جامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

عذراء عمي حسون جاسم
التقدير

                                                

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

النتيجة

نتائج االمتحانات النهائية

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

عذراء هادي صالح عموان
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

                                             



    

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب45
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلأمتيازحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب46
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

غزوان ولي صفر مناحي
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

فاطمه رحمان حميد غناوي
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

                                             



    

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب47
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب48
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

فاطمه هاني سعيد ناصر
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

فاطمه هيثم احمد ابراهيم
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

                                             



    

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب49
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

مقبولفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلأمتيازحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب50
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

محمد مصطفى رشيد عبد المجيد
التقدير

                      علم النفس العام

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح قرار

فيصل هامل ماضي مبارك
التقدير

                                                

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

مبارك لكم النجاح

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

النتيجة

ناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

                                             



    

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب51
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب52
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

مصطفى عمي طه ياسين
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح قرار

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

مريم مهدي حسن نياز
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

                                             



    

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلأمتيازحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب53
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

جيدتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب54
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

مصطفى يعكوب ابراهيم سعيد
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

مهند ثامر رحيم حسين
التقدير

علم النفس العام        

علم االجتماع التربوي
                      

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

                                             



    

مقبولفروق فردية4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب55
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

جيدتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب56
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

ميمونة سعد ذياب غفوري
التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح قرار

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

موسى عباس جامل منصور
التقدير

                      

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح قرار

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

علم النفس العام        

علم االجتماع التربوي
                      

  اسس تربية

                                             



    

مقبولاسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب57
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب58

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

وسن عبد الرزاق حسن عموان

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

نهى عمي مجيد محمود
التقدير

                                             



    

المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
أمتيازعلم النفس العام1

جيد جداًاسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

أمتيازنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلأمتيازحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب59
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيدعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

التقدير

                                                

التقدير

                                                

النتيجة

ياسين كمال وحاد محمد

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى
                                             



    

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب60
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولاسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب61
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيداسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

مجيد عبد الحسين خمف حسن

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                      

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

يونس رحيم محمود عمي

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

                          

                                             



    

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب62
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطاسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

متوسطفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

متوسطحاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلجيد جداًحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب63
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التقدير

                                                

النتيجة

مبارك لكم النجاحناجح 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية للعلوم اإلنسانية

نتائج االمتحانات النهائية

ورقاء غازي سعدي اسود

                                             



    

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب64
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب65
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

                      

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

0
التقدير

                          

                                             



    

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب66
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب67
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                             



    

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب68
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب69
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

النتيجة

                                             



    

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب70
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب71
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

0
التقدير

                                                

النتيجة

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

                                             



    

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب72
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب73
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

                                             



    

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب74
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب75
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

                                             



    

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب76
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب77
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0

                                                

التقدير

                                                

النتيجة

                                             



    

علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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110000
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب78
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

كلية التربية للعلوم اإلنسانية

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
                                             



    

صباحياسم الطالب79
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب80
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

                                                

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

                                                

0

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0

                                             



    

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب81
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب82
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

كلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

0
التقدير

                                                

النتيجة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

                                             



    

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب83
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب84
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0

نتائج االمتحانات النهائية

التقدير

                                                

النتيجة

جامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

                                             



    

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب85
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب86
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

النتيجة
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130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب87
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب88
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0

التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

                                                

النتيجة
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب89
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب90
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

0
التقدير

                                                

النتيجة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                             



    

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب91
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب92
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

                                             



    

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب93
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب94
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

                                             



    

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب95
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب96
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

                      

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                          

                                                

النتيجة

                                             



    

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب97
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب98 0

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

                                                

النتيجة

                                             



    

المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب99
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

التقدير

                                                

0

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى
                                             



    

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب100
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب101
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

النتيجة

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

                                                

النتيجة

                                             



    

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب102
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب103
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

0
التقدير

                                                

النتيجة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسية كلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية جامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

                                             



    

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب104
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب105
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

                                             



    

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب106
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب107
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

                                                

النتيجة

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                             



    

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب108
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب109
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

نتائج االمتحانات النهائية

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0

0
التقدير

التقدير

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

النتيجة

                                                

                                             



    

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب110
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب111
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

                                             النتيجة



    

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب112
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب113
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                      

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

                          

                                             



    

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب114
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب115
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

0
التقدير

                                                

نتائج االمتحانات النهائية

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                             



    

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب116
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب117
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                             



    

علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب118
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

                                                

                                             



    

صباحياسم الطالب119
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب120
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

التقدير

                                                

النتيجة

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0

                                             



    

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب121
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب122
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية

                      

النتيجة

0

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

التقدير

                          

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 
                                             



    

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب123
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب124
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

0
التقدير

                                                

النتيجة

نتائج االمتحانات النهائية جامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

                                             



    

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب125
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب126
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                                

النتيجة

0
التقدير

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب127
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب128
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب129
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب130
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

                                             



    

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية
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االولالمرحلة

صباحياسم الطالب131
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب132
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

النتيجةعلم االجتماع التربوي5

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

                                             



    

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب133
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب134
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                             



    

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب135
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب136
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

                                                

النتيجة

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
                                             التقدير



    

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب137
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب138
قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

                                                

النتيجة

                                             



    

المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب139
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

التقدير

                                                

0

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى
                                             



    

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب140
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب141
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية

                                                

0

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

التقدير

النتيجة

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التقدير

                                                

النتيجة

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

                                             



    

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب142
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية
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االولالمرحلة

صباحياسم الطالب143
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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النتيجة

نتائج االمتحانات النهائية

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

جامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

0
التقدير

                                                

قسم العلوم التربوية والنفسية

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

كلية التربية للعلوم اإلنسانية

                                             



    

ختم اللجنة االمتحانية
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االولالمرحلة

صباحياسم الطالب144
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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االولالمرحلة

صباحياسم الطالب145
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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0
التقدير

                                                

النتيجة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                             



    

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب146
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب147
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب148
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب149
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

                                             



    

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9
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ختم اللجنة االمتحانية

2018 /2017الدور االول

االولالمرحلة

صباحياسم الطالب150
المواد المستوفي بهامواد القرارمواد التحميلالمادةت
علم النفس العام1

اسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

مالحظاتالتقديرمواد التحميلحقوق انسان9

100000

110000

120

130

140

ختم اللجنة االمتحانية

النتيجة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية:مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائيةجامعة ديالى

قسم العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

0
التقدير

                                                

                                             


