
 الماجستٌر المرحلة:  جامعة دٌالى   قائمة باسماء ودرجات الطلبة فً االمتحان

 علم النفس التربويالتخصص: (4102-4102التنافسً للعام الدراسً)  كلٌة التربٌة

 للعلوم االنسانٌة

 لٌا:الدراسات الع قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 01= الكلً درجة( عدد الطلبة 011مالحظة)درجة االمتحان الكلٌة هً 

 الدرجة كتابتا الدرجة رقما اسم الطالب ت

 اثنان واربعون 24 العنبكً مٌاح سارة ردام عٌاش 0

 ثالث واربعون 24 المعموري شهاب الق سامً محمود 4

 اربعون فقط 21 التمٌمً محل ماهر حمد مزعل 4

 ثمان وعشرون 41 الجنابً بٌداء رحمن داود سلمان 2

 ثمان وثالثون 41 البٌاتً موسى سهى شكور محمود 2

 اربع وعشرون 42 االحمدي حسٌن حسٌن هاشم حمادي 6

 ثالث وثالثون 44 الساجنً عبٌر عبد علً عبد عوٌد 7

 تسع وعشرون 42 الزهٌري صادق علً موسى جعفر 1

 ست وعشرون 46 الربٌعً حسٌن احمد فاضل محمد 2

 ثالثون فقط 41 المجمعً محمد اسحاق فٌصل عزٌز 01

 اربع وثالثون 42 الداٌنً حسٌن عمر شهاب احمد 00

 ستون فقط 61 ٌاتًالب خالد اٌة جالل عبدهللا 04

 حسٌن هدى عبد الهادي عباس 04
 التمٌمً

 اربع وثالثون 42

 جمعة افراح لطٌف خدادوست 02
 العنبكً

 اثنان واربعون 24

 ثمان وعشرون 41 المجمعً هادي مها سعدون حسن 02

 خمس وعشرون 42 الخزرجً علً احمد سلٌمان حسن 06

 ثالثون فقط 41 الكرخً خلٌل مثنى حسن كاظم 07

 تسع وثالثون 42 الدراوٌش جاسممحمود لطٌف عبد  01

 

 

 

 أ.م.د. خالد جمال حمدي                                                         

 رئٌس قسم العلم التربوٌة والنفسٌة



 الماجستٌر المرحلة:  جامعة دٌالى   قائمة باسماء ودرجات الطلبة فً االمتحان

  (4102-4102التنافسً للعام الدراسً) للعلوم االنسانً  كلٌة التربٌة

 : الدراسات العلٌا:االرشاد والتوجٌه التربويلتخصصا

 44= الكلً درجة( عدد الطلبة 011مالحظة)درجة االمتحان الكلٌة هً 

 الدرجة كتابتا الدرجة رقما اسم الطالب ت

 ثمان وثالثون 41 حلبون نعمه عبد الرحمن ناجً      0

 خمس وخمسون 22 عبود التمٌمً صفاء خٌر هللا ابراهٌم 4

 اربع وخمسون 22 علوان العامري زٌنه علً حسٌن 4

 ثالث وثالثون 44 العنبكً فاطمة محمد اسماعٌل سلمان 2

مذري  عبد الرحمن محمد عبد المحسن 2
 ويالعزا

 تسع وأربعون 22

 اربع وأربعون 22 خلف العبادي نصٌر مطشر محمد 6

 سبع وأربعون 27 مجٌد الربٌعً مصطفى حارث سلمان 7

 ثالث وخمسون 24 جمٌل العماري حسٌن صالح ٌوسف 1

 ست وخمسون 26 الطائً نور اسماعٌل جواد حسٌن 2

 ست وخمسون 26 محمد العزي مصطفى هاشم احمد 01

 اربع وثالثون 42 سالم القٌسً عمار غناوي مبارك 00

 ثالث وأربعون 24 احمد العبٌدي مها سعدي شهاب 04

 اربع وثالثون 42 سمٌر الطائً عبد اسامه معن 04

 اثنان وأربعون 24 عبد العبٌدي مهند عبود احمد 02

 ثالث وأربعون 24 ٌوسف العنبكً ازهار احمد علً 02

 اثنان وستون 64 حسن الخفاجً نور طالب توفٌق 06

 تسع وخمسون 22 المعموري علً جاسم محمد مطلك 07

 ثمان وأربعون 21 الجبوري انوار ثامر عبد الرحمن نجم 01

 احدى وخمسون 20 علً المسعودي ثامر ضاري عوٌد 02

 ثالث وخمسون 24 حرامً الكرخً خلفاحمد حسن  41

 تسع وأربعون 22 الزٌدي محمد طارق حسن علً 40

 ثالث وثالثون 44 هفش الثابتً ماهر سلمان مجٌد 44

 

 أ.م.د. خالد جمال حمدي                                                        

 رئٌس قسم العلم التربوٌة والنفسٌة

 



 الماجستٌر المرحلة:  جامعة دٌالى   قائمة باسماء ودرجات الطلبة فً االمتحان

  (4102-4102التنافسً للعام الدراسً) للعلوم االنسانً  كلٌة التربٌة

 : الدراسات العلٌا: طرائق تدرٌس التارٌخلتخصصا

 44= الكلً درجة( عدد الطلبة 011مالحظة)درجة االمتحان الكلٌة هً 

 الدرجة كتابتا الدرجة رقما الطالب اسم ت

 اربع وثالثون 42 شحاذة العزاوي حامد ظاهر محمود      0

 خمس وثالثون 42 علٌوي العلكاوي مها جسام محمد 4

 ست وخمسون 26 احمد الربٌعً محمد هاشم ستٌر 4

 اثنان وثالثون 44 محمد الجبوري اوس مؤٌد سلمان 2

 تسع وخمسون 22 س فلٌح الرفاعًمصطفى فاضل عبا 2

 اربع وأربعون 22 الدوري صالح لطٌف صالح ذمنق 6

 اثنان وخمسون 24 صالح العزاوي رحٌممٌس رمضان  7

 اثنان وأربعون 24 المجمعً خلٌل ابراهٌم حسٌن مسلط 1

 تسع وأربعون 22 العمٌري سحر طالب صالح مهدي 2

 تسعة عشر   02 سامر عباس مشحوت حلٌحل الذهب 01

 اربع وثالثون 42 الشمري عبد الخالق سعد خضٌر ٌاسٌن 00

 احدى وخمسون 20 العبادي غصٌبة خضٌر عباس علً 04

 ثالث وأربعون 24 فٌاض السامرائً سالً حسٌن مالو 04

 اربع وخمسون 22 علوان العبادي صبا لطٌف جدوع 02

 خمس وخمسون 22 غالم الخفاجًباسم عبد عزال  02

 ثمان وثالثون 41 ناصر الخزرجً ازهار رعد سلمان 06

 خمس وخمسون 22 محمد العنبكً راء خضٌر علوانذع 07

 سبع وثالثون 47 النعٌمً مروان داود سلمان جالل 01

 فقط خمسون 21 رجب الفراجً حسن محمد نادٌة 02

 ثمان وثالثون 41 اللهٌبً محمد ثائر خلف احمد 41

 احدى وخمسون 20 محمد الجنابً احمد جاسمرواء  40

 ست واربعون 26 طه العبٌدي عبٌر عبد الهادي حٌدر 44

 

 أ.م.د. خالد جمال حمدي                                                        

 رئٌس قسم العلم التربوٌة والنفسٌة

 



 

 

 

 


