
 كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة ديالى /

 العلوم التربوية والنفسية 

 الدراسات العليا   نتائج االمتحانات  النهائية لطلبة الدراسات العليا           

 الدور االول                  الفصل الثاني //2016-2015للعام                                

 النتيجة  التخصص اسم الطالب  ت

 ناجحة دكتوراه/علم النفس التربوي تمارة قاسم  محمد -1

سارة ابراهيم  -2
 هاشم 

 ناجحة دكتوراه/علم النفس التربوي

 ناجحة دكتوراه/علم النفس التربوي كريمة احمد حسن  -3

عباس كرجي   -4
 حسن 

 مكمل دكتوراه/علم النفس التربوي

االرشاد النفسي والتوجيه /دكتوراه  افتخار مزهر علي  -5
 التربوي

 ناجحة

حسين علي   -6
 حسين 

دكتوراه /االرشاد النفسي والتوجيه 
 التربوي

 ناجح

دكتوراه /االرشاد النفسي والتوجيه  عالء سعيد حارث -7
 التربوي

 مكمل

دكتوراه /االرشاد النفسي والتوجيه  هبة احمد مهدي -8
 التربوي

 ناجحة 

دكتوراه /االرشاد النفسي والتوجيه  هند دغيش علوان -9
 التربوي

 ناجحة

دكتوراه /االرشاد النفسي والتوجيه  نجاة علي صالح  -10
 التربوي

 ناجحة

اسحاق فيصل  -11
 عزيز

 ناجح ماجستير /علم النفس التربوي

حنان أسعد هللا  -12
 بارننظر

 ناجحة ماجستير /علم النفس التربوي

 ناجحة علم النفس التربوي/ماجستير  حنين شهاب أحمد -13

ضي عوف عبد  -14
 الرحمن

 مكمل ماجستير /علم النفس التربوي

عبد االمير يوسف  -15
 خلف

 مكمل ماجستير /علم النفس التربوي

عبير عبد علي  -16
 عبد

 ناجحة ماجستير /علم النفس التربوي

 مكملة ماجستير /علم النفس التربوي فاتن جمعة حسين -17

 مكملة ماجستير /علم النفس التربوي حسين كاظمى لبن -18

 مكمل ماجستير /علم النفس التربوي محمود لطيف عبد -19

 ناجحة ماجستير /علم النفس التربوي هند نزار مصطفى -20



ماجستير االرشاد النفس والتوجيه  احمد سعد عباس  -21
 التربوي 

 مكمل

جابر موسى عبد  -22
 هللا

النفس والتوجيه  ماجستير االرشاد
 التربوي

 ناجح

حسين صالح  -23
 يوسف

ماجستير االرشاد النفس والتوجيه 
 التربوي

 ناجح

ماجستير االرشاد النفس والتوجيه  رندة ماجد رحمن -24
 التربوي

 مكملة

عالء خضير  -25
 نصيف 

ماجستير االرشاد النفس والتوجيه 
 التربوي

 ناجح

االرشاد النفس والتوجيه ماجستير  عماد خالد مغبر -26
 التربوي

 ناجح

ماجستير االرشاد النفس والتوجيه  ماهر سلمان مجيد -27
 التربوي

 ناجح

ماجستير االرشاد النفس والتوجيه  محمد ثاير عبادة -28
 التربوي

 ناجح

محمد عبد الرضا  -29
 خليل

ماجستير االرشاد النفس والتوجيه 
 التربوي

 ناجح

 


