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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

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

امٌر كاظم صافًاسم الطالب

ناجح             

ختم اللجنة االمتحانٌة

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

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

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اٌة ماجد حمٌد

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

جٌدأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق 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

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

حسن فاضل كاظماسم الطالب

ناجح             

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

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 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

مالحظات

حسن عبد الخالق مهدياسم الطالب

 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
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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

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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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

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

حسٌن اكرم ثابتاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

حسٌن علً نافع

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

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

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق 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

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح

ناجح

مالحظات

2020*2019للعام الدراسي  

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

             

اسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

حوراء باسم احمداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

حسٌن جواد كاظم



الدور االولمسائياالول 

25

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

حٌدر امٌر نورياسم الطالب

ناجح             

حنٌن علً حسن

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسم الطالب

             

مالحظات

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

حٌدر فاضل مهدياسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  

حٌدر عبد الهادي ابراهٌماسم الطالب

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق 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

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

مقبولحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌة

ناجح

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

جواد جمال مصطفى

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

داود رائد مهدي

             

ناجح             

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

اسم الطالب

اسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

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

ناجح

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

ناجح             

2020*2019للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

             

زمن صالح حسناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

رٌام عون احمد

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 

34

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

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

زاهراء جاسم عبداسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

زاهر عبد خضٌر

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

سجاد عباس عبوداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سحر محمود عبد الجباراسم 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 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 
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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 

سعد ادهام عبد جمٌلاسم الطالب

له دورثانً             

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 

سرى حامد صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 
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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

جٌد جداًعربٌة 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 

عباس حسٌن 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 

 طٌبة جاسم خلف محمداسم 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

جٌدأسس 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 االولمسائياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عبدهللا شامل 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 

عبد السالم عادل 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
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عذراء مجٌد حمٌداسم 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 

عذراء كرٌم حسٌناسم 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

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

علً اٌاد رشٌداسم 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 

عالء عبد الكرٌم شكراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم 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 االولمسائياالول 
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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

جٌدعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرمتوسطحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عمر فاروق هادياسم 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 

عماد علوان حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائياالول 

49

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس 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 االولمسائياالول 

50

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

غسق زٌاد طارقاسم 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 

عٌسى نزار جواداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائياالول 

51

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 

52

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم 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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

فاطمة فالح 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 

غٌث احمد محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائياالول 

53

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 

54

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

فرح فلٌح 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 

فاطمة انور عبدهللااسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائياالول 

55

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 
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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 

فاخر بالسم ٌاسٌناسم 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 

فٌصل مهدي صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائياالول 

57

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم 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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

محمد علً حسٌن جوهداسم 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 

محمد باسم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائياالول 

59

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرمتوسطحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 

60

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

محمد عماد 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 

محمد صادق سعداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائياالول 

61

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

مقبولحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مصطفى ابراهٌم خلٌلاسم 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 

محمد مالك عبد عزالاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌدعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 
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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 فاضل محمداسم 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 حافظ حمٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائياالول 

65

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 

66

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نور انور 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 

منار عامر خلٌلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائياالول 

67

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 

68

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

وجدان عامر 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 

هزبر عباس عبد عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائياالول 

69

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

أمتٌازعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 

70

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 االولمسائياالول 

 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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ٌوسف رعد عبد النبً ٌاساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



71

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 االولمسائياالول 

72

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 االولمسائياالول 

 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

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



73

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 االولمسائياالول 

74

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 االولمسائياالول 

0اسم الطالب75

 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



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 االولمسائياالول 

76

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 االولمسائياالول 

77

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
0اسم الطالب

 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 

             

مالحظات



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 االولمسائياالول 

78

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 االولمسائياالول 

79

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

0اسم الطالب

             

 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 

             

مالحظات



تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 

80

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 االولمسائياالول 

81

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

0اسم الطالب

             

 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 

             

مالحظات



علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 

82

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 االولمسائياالول 

83

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

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 

مالحظات



عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 
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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 االولمسائياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8
 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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 



الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 
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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 االولمسائياالول 
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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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

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 



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائياالول 
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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 االولمسائياالول 
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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

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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائياالول 
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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 االولمسائياالول 
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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 

0اسم الطالب

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائياالول 
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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 االولمسائياالول 
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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 

0اسم الطالب

             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائياالول 

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

الدور االولمسائياالول 
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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 االولمسائياالول 

 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

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

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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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 االولمسائياالول 
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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 االولمسائياالول 

 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

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



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 االولمسائياالول 
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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 االولمسائياالول 

0اسم الطالب100

 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



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 االولمسائياالول 
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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 االولمسائياالول 

102

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
0اسم الطالب

 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 
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