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نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

الزهراء سلمان ٌاسٌن عباس

             

انفال حسن علً حبٌباسم الطالب

له دورثانً             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً



0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

18

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

متوسطتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اٌات سهٌل نجم ضاٌعاسم الطالب

2020*2019للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

اٌالف اٌهاب اكرم رعٌداسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

له دورثانً             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌدعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اٌمان ناجً ناصر هادياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

ختم اللجنة االمتحانٌة

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اٌه شعالن حاتم محمداسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

أجٌال محمد جاسم هادي

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

بان معد حمد براكاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

اٌه محمد جواد كاظم

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

             

اسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

ناجح

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

ناجح             

بٌداء فالح مهدي صكر

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسم الطالب

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

تبارك اركان خضراسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

27

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

             

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح             

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

تبارك عبد الهادي خلٌل علوشاسم الطالب

تسنٌم عادل راشد صالحاسم الطالب

ناجح

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

مالحظات

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

تقى جواد كاظم مهدي

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

تمارا ٌاسر محمود كاظم

ناجح             

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب



جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

ناجح             

2020*2019للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

جاسم محمد خلف علً

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسم الطالب

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

تماظر عماد احمد كركوز

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

مالحظات



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

جٌهان سلمان حمٌد

ختم اللجنة االمتحانٌة

جنان فاضل دعدوش سوسة

ناجح             

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحياالول 

35

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

مالحظات

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

حسن بشار داود سلماناسم الطالب

له دورثانً             

حسن فالح مهدي محمداسم الطالب

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 



37

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

حمدٌه نجم عبد هللا محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

حوراء صالح عبد الكرٌم صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

حٌاة ٌاسٌن خلفاسم الطالب



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

41

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

خالد شهاب احمد نجماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

دعاء نجم عبد سرحاناسم الطالب

له دورثانً             



ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

43

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

دالل علً حسن محمداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

دالل هادي حسٌن ابراهٌماسم الطالب

له دورثانً             



ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

44

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

45

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

دنٌا عصام حسن فارساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ذكرى كنعان مسهداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة



ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

47

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

مقبولحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

رانٌا شهاب احمد ثامراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

رسل عبدهللا داٌح علًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

48

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

49

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

رسل لطٌف مجٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

رضا عدي رضا خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحياالول 

50

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

51

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

رضٌه عقٌل ابراهٌم حسناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

رغد خمٌس احمد حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 



52

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

54

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

رقٌة سعد ارحٌم خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

رنده حاتم عبد جواداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

رؤى محمود فهد حسناسم الطالب



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌدعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

56

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زهراء جاسم محمد كاظماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زهراء جبار ستار عباساسم الطالب

له دورثانً             



ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

57

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

58

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زهراء حسٌن علً احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زهراء علً جامنٌر جوامٌراسم الطالب

ناجح             



أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

59

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

60

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زهراء قاسم عبد عطٌهاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زهراء نعمان غالم حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق



جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

61

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

62

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب احمد كاظم ٌاسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب ادٌب عارف فارساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

63

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

64

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب اركان كرٌم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب سلٌمان لطٌف احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحياالول 

65

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

66

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب شهاب حسٌن علواناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب صدام سلمان جواداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 



67

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

زٌنب عباس طالب حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب عبد الرحمن احمد مطلكاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب علً حمٌداسم الطالب



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب غسان علوان محمداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب لٌث مهدي حسٌناسم الطالب

له دورثانً             



ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

73

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب ٌوسف غنً حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ساره احمد علً فرحاناسم الطالب

له دورثانً             



ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

75

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ساره جمٌل حمٌد جاسماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ساره عباس محمود شهاباسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة



ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

77

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ساره نجم عبد هللا حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

سامر جمٌل سمٌن اسماعٌلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

سجاد حسٌن خلٌفة عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

سجاد خالد جمعه علواناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحياالول 

80

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

81

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

سجاد طاهر حمٌد علٌوياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

سرى جمال عبد الغفور صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 



82

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

83

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

84

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

سلٌمان برهان عبد الرزاق عبد الكرٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

سماح مازن حازم خضٌراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

سمٌه حسن ٌاسٌن خضٌراسم الطالب



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

85

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

86

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

سٌف مصطفى سلطان جاسماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             



أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

87

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

88

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             



علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

89

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

90

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق



حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

91

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

92

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

93

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

94

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحياالول 

95

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

96

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 



97

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

98

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

99

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

100

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             



أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

102

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

103

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             



علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

104

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق



حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

106

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

107

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

109

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحياالول 

110

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

111

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 



112

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

113

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

116

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             



أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

117

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 



142

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             



أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             



علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

0اسم الطالب

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

مالحظات

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 



حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة


