
 

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية

 قسم العلم التربوية والنفسية

 الدراسات العليا

 الفصل الدراسي الثاني 2018-2017للعام الدراسي  الماجستيرنتائج طلبة 

 النتيجة التخصص االسم ت

 علم نفس النموماجستير 

 ناجحة  ميعاد ثائر حمدي 1

 ناجح مصطفى سهاد فليح 2

 مكمل محمود نايف سالم 3

 ناجح محمد كامل صالح 4

 ناجح مريم حسين هادي 5

 مكمل ايهاب صباح حسن 6

 إرشاد النفسي والتوجيه التربويماجستير 

7   - 

 ناجحة امين جاسم تحرير 8

 ناجحة غاده محمد مهاوي 9

 ناجحة شيماء سالم سني 10

 ناجح محمد رافد سلمان 11

 ناجحة اسمهان عدنان عبد 12

 ناجح سعيد عبد جاسم 13

 والتقويم قياسماجستير 

 غير ممتحن  عبد القادر صباح  خليل 14

 مكمل مهند كاظم عباس 15

 مكمل اسراء سعد عبد الحسين 16

 مكمل اسراء خلف كزار 17
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير 

 ناجح  علي حسين لهميد 18

 ناجحة دعاء مهدي نعمه 19

 ناجح طه حسين طه حمزه 20

 ناجحة رهام شاكر محمود طه 21

 ناجح احمد صالح عبيد 22

 ناجحة سعاد علي محمد حسين 23

 ناجحة وسن يحيى مكي عبود 24

 مكملة بتول هالل اسمير 25

 ناجحة بسمه محمد احمد خضير 26

 ناجح عمار صالح جبربنيان 27

 ناجح عز العرب محمد احمد 28

 طرائق تدريس الجغرافيةماجستير 

 ناجح  عباس نجم كيطان 29

 ناجح قائد رحيم معن 30

 ناجحة هديل رحيم خضير 31

 ناجح ةجاسم اغدير عود 32

 ناجحة ايمان جعفر عزيز 33

 ناجح حامد مشكور شهيد 34

 ناجحة دعاء رحيم عوده 35

 ناجح جعفر هاشم مطلك 36

 طرائق تدريس اللغة االنكليزيةماجستير  

 ناجحة  جعفر صادق ةطلب 37

 ناجحة بلقيس حميد كاظم 38

 ناجحة حوراء اياد خضير ناصر 39

 مكملة عيسى ياسين ةعروب 40

 مكملة خالدة محسن حسين 41

 ناجحة شيماء شاهر اسماعيل 42

 مكمل محمد فاضل عباس 43

 ناجحة حمودبيداء جاسم  44

 أصول التربيةماجستير 

 ناجح  زهراء علي حسن 45

 ناجح احمد حسين علي 46

 ناجح هالة كامل عبد الواحد 47
 

 



 

 

 

 إدارة تربوية

 مكمل  سيف حماد عواد 48

 ناجح موسى جعفر طيخ 49

 ناجح اسامه عبد الكريم صغير 50

 المناهج وطرائق التدريس 

 مكملة  راجحة ناهي رسن 51

 ناجحة سرى حميد عبد الكريم 52

 مكملة زينب مهدي حسن 53

 مكمل اسامه خالد موزان 54

 ناجح محمد جاسم شديد 55

 ناجحة انعام قصي مطشر 56

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جامعة بغداد

 كلية التربية ابن رشد للعلوم اإلنسانية

 قسم العلم التربوية والنفسية

 الفصل الدراسي الثاني 2018-2017الدكتوراه للعام الدراسي نتائج طلبة 

 النتيجة التخصص االسم ت

 علم نفس النمو 

 ناجحة  منار عبد هللا محمد 1

 ناجح حيدر علي عبد الرضا 2

 ماجستير ارشاد نفسي وتوجيه تربوي  

 ناجحة  حنان موسى عمران 3

 ناجح صافي حمزه حسن 4

 ناجح قصيوليد عبد المنعم  5

 قياس وتقويمماجستير  

 ناجح  رسول جواد كاظم 6

 ناجح  عمار عبد مظلوم كوشي 7

 ناجح  سعدي احمد علي حسين 8

 طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير  

 ناجحة  اولفت عصام نومان 9

 مكملة كاظم عبد ءعليا 10

 ناجحة حنان عبد الهادي 11

 ناجح كاطع صالح طراد 12

 مكملة شفاء زعيل جبر 13

 مكملة ياسمين بديع احمد 14

 مكمل ثابت كامل هادي 15

 ناجحة فرات علون عزيز 16

 مكمل علي حسن محسين 17

 ناجح مرتضىمحسن عباس  18

 ناجح محمد علي عباس حسون 19

 ناجح ةاكرم غانم عبد الحمز 20

 ناجح مصطفى هيل صخيل 21

 ناجح حسين حميد عباس 22

 مكمل عباس فاهم صاحب 23

 مكملة يسرى سرحان خليل 24

 ناجح جاسم عبد علي جعفر 25



 

 

 
 تدريس الجغرافية طرائقماجستير  

 ناجح  محمد راشد محمد  26

 مكملة رشا علي فهد 27

 ناجحة اكرام جالل جواد سعيد 28

 مكملة اسراء سيف عطا هللا 29

 ناجحة سارة محمد عبد هللا 30

 مكمل احمد اسود جدسا 31

 ناجح عقيل عبود فالح 32

 مناهج وطرائق التدريسماجستير  

 مكملة  نور علي عبد هللا زناد 33

 مكملة سعاد نجم عبد هللا 34

 ناجحة زهراء علي كريم 35

 
 


