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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

جٌدتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

2020*2019للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

عمر عباس فاضل سلماناسم الطالب

عمر احمد طه محمداسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق 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

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌة

2020*2019للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

غفران جواد علً فهداسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

غفران صالح حسن عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

مالحظات



الدور االولصباحياالول 

21

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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

فاطمة حافظ ناظم خضٌر

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  

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

غٌث رحٌم مطشر جارياسم الطالب

له دورثانً             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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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

الــــــتقدٌرجٌدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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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

ناجح

مالحظات

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  

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

نتائج االمتحانات النهائية 

             

اسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

فاطمه حازم محمد شكراسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

فاطمة فوزي علً ناصر

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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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

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

فاطمه عبد  حسن نحش

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

اسم الطالب

ناجح             

فاطمه صدام محمد ثلج

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسم الطالب

             

مالحظات

ناجح
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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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

قتٌبة خلٌل ابراهٌم عطٌةاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

فاطمه قاسم صالح عبد هللااسم الطالب

             

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  
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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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

ناجح

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

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

كرٌم مجٌد كرٌم كاظم

             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

له دورثانً

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

كرم الباري محمود شكر

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

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

2020*2019للعام الدراسي  

له دورثانً

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌة

محمد عبد الكرٌم طعمه مرعً

             

محمد عزٌز طه ٌاسٌناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

له دورثانً             

2020*2019للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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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 
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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

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

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

             

محمد ٌونس عباس علً

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

مرٌم حامد حسٌن علً
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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 
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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

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً

مرٌم عبد هللا عبد احمداسم الطالب

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

مرٌم حسن سلمان كاظماسم الطالب

             

مالحظات

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌدتربٌة 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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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مرٌم قاسم محمد خلفاسم 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

مرٌم فخري بدري احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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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 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

متوسطتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مصطفى ابراهٌم مجٌد عبد الحمٌداسم 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 

مرٌم محمد رشٌد جساماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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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

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق 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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مصطفى حمٌد راغب حموداسم الطالب

له دورثانً             

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 

مصطفى حارس حمٌد رشٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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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 
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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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

منى جمال حمادي علٌوياسم 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 

منتظر ستار جبار نعمةاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

متوسطتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة 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

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مٌس عماد مزهر 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 

مهدي عبد الرسول محمد رشٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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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 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نزار حسٌن شهاب حمداسم الطالب

ناجح             

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 

مٌمونه ابراهٌم حسٌن حمداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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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 

50

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نور سعد صالح ضارياسم 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 

نور الهدى محمود عباس حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



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 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نوره برٌسم كٌطان برٌسماسم الطالب

ناجح             

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 

نور عماد طه حسٌناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 

53

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق 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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

هبة عبدهللا حسٌن علواناسم الطالب

له دورثانً             

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 

هاجر عدنان محمد خمٌساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 

55

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

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

هدى سعد سلماناسم الطالب

ناجح             

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 

هبة هادي احمد عبدهللااسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 

57

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 
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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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

هدٌل علً أحمد عبداسم الطالب

له دورثانً             

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 

هدٌر عبد الوهاب نوري عٌدياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 

59

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق 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

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

هشام محمد عزي شاللاسم 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 

هدٌل محمد ابراهٌم سالماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق 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

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ٌاسر غضبان صٌهود شهاباسم 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 

ورود محمد علً راشداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق 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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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 

ٌقٌن عبد حمٌد مدباسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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أسس تربٌة2
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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 

             

مالحظات
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حاسوب8
 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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علم النفس العام1
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0اسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5
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عربٌة عامة7
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1
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تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5
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عربٌة عامة7
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0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110
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 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3
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نصوص انكلٌزٌة6
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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
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 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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0اسم الطالب

             

مالحظات
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الدور االولصباحياالول 

92

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7
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الــــــتقدٌرحقوق انسان9
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120
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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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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
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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 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4
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0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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علم النفس العام1
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120
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0اسم الطالب100

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

0اسم الطالب

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق
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