
اسماء الطلبة المشمولٌن بإضافة خمسة درجات اخرى حسب كتاب وزارة 

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة  المرقم  -التعلٌم العالً والبحث العلمً

 .فقط لتغٌر حالة الطالب من مكمل الى ناجح 22/6/2106فً 8223

 

 

 المرحلة الرابعة الدراسة الصباحية

 

 المادة المشمولة اسم الطالب  ت
 بالقرار

درجة القرار 
 الثاني

درجة القرار 
 االول

 النتيجة النهائية

 ناجح 5 4 تعلٌم التفكٌر حٌدر مضر محمد 0

 ناجح  9 تعلٌم التفكٌر رشا سعٌد ابراهٌم 2
 ناجح  01 االدارة تربوٌة  عباس حسٌن عبدالرحمن  8
 ناجح 2 7 االدارة تربوٌة عذراء عزٌز طه 4
 ناجح 8 7 التربٌة الخاصة محمد حسٌن علً  5
 ناجح 2 7 الصحة النفسٌة وسام حسٌن علً  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اسماء الطلبة المشمولٌن بإضافة خمسة درجات اخرى حسب كتاب وزارة 

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة  المرقم  -التعلٌم العالً والبحث العلمً

 .فقط مكمل الى ناجحلتغٌر حالة الطالب من  22/6/2106فً 8223

 

 المرحلة الثالثة الدراسة الصباحية

درجة القرار  المادة المشمولة بالقرار اسم الطالب  ت
 الثاني

درجة القرار 
 االول

 النتيجة النهائية

 ناجح  3 علم النفس الشخصٌة  أحمد حسٌن خضٌر 0

 ناجح  0 9 االحصاء االستداللً أفراح محمد ابراهٌم  2

 (مادة العبور فقط)ناجح   01 علم النفس التربوي)عبور( عدنانأنمار محمد  8

 ناجح  7 علم النفس الشخصٌة أٌة عبدالفتاح جمٌل 4

 (مادة العبور فقط)ناجح   7 علم النفس التربوي)عبور( حسن حسٌن زٌدان 5

 ناجح 5  5 علم النفس الشخصٌة رسول علً ٌاسٌن 6

 ناجح 4 4 علم النفس الشخصٌة زٌاد علً داوود 7

 ناجح  01 علم النفس الشخصٌة سماح عدنان مال هللا 3

 (مادة العبور فقط)ناجح   6 علم النفس التربوي)عبور( محمد علً حمٌد 9

 ناجح  9 منهج البحث العلمً  محمد كرٌم سلمان 01

 (مادة العبور فقط)ناجح   3 علم النفس التربوي)عبور( نزار محمد فاروق 00

 ناجح 8 7 علم النفس الشخصٌة حسٌنهدٌل كاظم  02

 ناجح  01 االحصاء االستداللً هٌام اسماعٌل حسٌن  08

 ناجح  9 علم النفس الشخصٌة أحمد عزٌز لطٌف 04

 (مادة العبور فقط)ناجح  8 7 علم النفس التربوي)عبور( ابراهٌم جلٌل ابراهٌم 05

 (مادة العبور فقط)ناجح   9 علم النفس التربوي)عبور( احمد عبد الرزاق محمد 06

 (مادة العبور فقط)ناجح  0 3 علم النفس التربوي)عبور( مهدي صالح حسن 07

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

اسماء الطلبة المشمولٌن بإضافة خمسة درجات اخرى حسب كتاب وزارة 

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة  المرقم  -التعلٌم العالً والبحث العلمً

 .فقط لتغٌر حالة الطالب من مكمل الى ناجح 22/6/2106فً 8223

 

 المرحلة الثانية الدراسة الصباحية

 

درجة القرار  المادة المشمولة بالقرار اسم الطالب  ت
 الثاني

درجة 
 القرار االول

النتيجة 
 النهائية

 ناجح 8 5 علم النفس االجتماع أحمد حمد حسٌن 0

 ناجح  6 علم النفس التربوي الحسن محمود مسعود 2

 ناجح 8 6 االحصاء الوصفً زهراء غسان جابر 8

 ناجح  6 االحصاء الوصفً زٌنب ٌعرب ابراهٌم 4

 ناجح  6 االحصاء الوصفً سارة حسٌن كامل 5

 ناجح  7 منهب الكتاب المدرسً سفانه كنعان حسن 6

 ناجح  7 االحصاء الوصفً سمٌر زٌد مظلوم 7

 ناجح  4 6 االحصاء الوصفً صفٌة محمد عبد 3

 ناجح  9 المنهج والكتاب المدرسً غٌداء لٌث خالد  9

 ناجح  9 علم النفس االجتماع نعٌمة عبدهللا رحمن 01

 ناجح 0 7 االحصاء الوصفً نورالهدى توفٌق مزهر 00

 ناجح   01 علم النفس األجتماع هبة لٌث عبدالكرٌم 02

 ناجح 5 5 علم النفس التربوي  ٌاسٌن كفاح خلٌل 08

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

اسماء الطلبة المشمولٌن بإضافة خمسة درجات اخرى حسب كتاب وزارة 

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعة  المرقم  -التعلٌم العالً والبحث العلمً

 .فقط لتغٌر حالة الطالب من مكمل الى ناجح 22/6/2106فً 8223

 

 الدراسة الصباحية/ المرحلة االولى 

 

درجة القرار  المادة المشمولة بالقرار اسم الطالب  ت
 الثاني

درجة القرار 
 االول

النتيجة 
 النهائية

 ناجح 4 5 علم النفس العام أحمد عباس موسى  0

 ناجح 2 6 علم االجتماع التربوي اروى بدٌع صالح 2

 ناجح  6 علم االجتماع التربوي  اسراء فؤاد محمود 8

 ناجح 0 7 علم االجتماع التربوي  أٌسر ردام محمد 4

 ناجح 0 3 علم النفس العام اٌالف جبار عبدهللا 5

 ناجح 4  5  النفس العامعلم  دانٌال محمود حسن 6

 ناجح   6 حاسوب رفل محمد عبدالحسٌن 7

 ناجح  3 علم االجتماع التربوي زٌنة فاضل جبار  3

 ناجح  3 علم االجتماع التربوي سعد نهاد عباس 9

 ناجح  7 علم النفس العام فاطمة فرٌد شٌرخان 01

 ناجح  9 اسس تربٌة محمد نجم رضا عباس 00

 ناجح  01 علم االجتماع التربوي مصطفى حمٌد صالح 02

 ناجح  01 حاسوب  مناف مؤٌد ابراهٌم 08

 ناجح  3 حاسوب  ودٌان ابراهٌم خلٌل  04

 

 

 

 

 


