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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً
0مادة العبورالثانٌة110
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الدور االولصباحيالثالث

2

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً
0مادة العبورالثانٌة110
120

الدور االولصباحيالثالث

3

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

ابرار شامل عبٌد محمداسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة
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نتائج االمتحانات النهائية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح             

ناجح

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

احمد ثاٌر احمد كاظم



أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً
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جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً
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120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

مقبولعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

             

مالحظات

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

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

اسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

احمد صٌاد صالح فرج

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

احمد حراز لطٌف فلٌحاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح             



جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً
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التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

احمد عدنان ازرك علوان

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

             

مالحظات

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2020*2019للعام الدراسي  

2020*2019للعام الدراسي  

احمد عبد احمد عاشوراسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             



جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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9

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

مقبولعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

احمد علً تركً محمداسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

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

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

احمد فاضل جاسم حسٌناسم الطالب

             

مالحظات



جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

10

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

احمد ٌونس صالح محمد

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ناجح             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

مالحظات

احمد كرٌم حسن محموداسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

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

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

اسراء محمود جاسم محمود

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح             

ادهم منٌر كامل علوان اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2020*2019للعام الدراسي  

2020*2019للعام الدراسي  
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسماعٌل ذٌاب علً عبد 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اشواق رٌاض خلٌفة حسناسم الطالب



الدور االولصباحيالثالث

16

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

ضعٌفعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

17

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

مالحظات

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

اشواق محمد عدنان فلٌح

             

اطٌاف احمد مهدي خمٌساسم الطالب

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً



الدور االولصباحيالثالث

18

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

19

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اطٌاف مهدي صالحاسم الطالب

2020*2019للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

افراح قحطان جاسم مٌوياسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

2020*2019للعام الدراسي  



20

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

21

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

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 

اكرام زكً خماس قدورياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

ختم اللجنة االمتحانٌة

2020*2019للعام الدراسي  

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

االء خالد اسماعٌل حسناسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 



22

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

23

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

24

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

انس محمد جاسم حمد

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

انعام ناظم احمد حسٌناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

االء علً حسن حسٌن

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

25

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

26

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت

ناجح

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

انور صالح حسٌن مطلك

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 

اٌة خالد محمد حمودياسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

28

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

             

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح             

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اٌسر ثامر محمود ٌاسٌناسم الطالب

اٌسر شاكر جمٌل جساماسم 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 



جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

30

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

             

مالحظات

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

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اٌمن حمود عزٌز علً

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اٌوب محمد ناصر حسٌناسم الطالب

ناجح             

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

             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب



أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

32

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

مالحظات

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 

باسم عبد هللا علً منصور

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسم الطالب

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

بارق صفاء كرٌم عبٌد

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

مالحظات



جٌدالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

34

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

براءة حقً اسماعٌل جمعه

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

بتول ٌونس جاسم محمد

ناجح             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

35

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

ضعٌفالتقنٌات التربوٌة2

ضعٌفعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

ضعٌفطرائق التدرٌس العامة5

ضعٌفعلم النفس الشخصٌة6

ضعٌفالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرضعٌفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

36

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

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 

برزان باسم سلمان عبداسم الطالب

له دورثانً             

بكر احمد جواد كاظماسم الطالب

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

37

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

38

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

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 

بكر عادل توماز علًاسم 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

تبارك ثائر خالد رشٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولصباحيالثالث

39

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

40

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

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 

تبارك جاسم محمد 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 

تحسٌن انور محمد حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثالث

41

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

42

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

تقى عادل صبٌح غٌداناسم 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 

جعفر هانً عبد هللا عبداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

44

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حاتم كرٌم علٌوي مهدياسم 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 

حاتم كرٌم عنقود امٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

46

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

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

حارث خالص حمٌد 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 

حسام صالح عواد محٌمٌداسم 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 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

49

حسٌن حامد حسن مطرباسم 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 

حسٌن رشٌد عبد 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 

حسٌن رعد حسٌن محمداسم الطالب



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

مقبولعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت

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 

حسٌن عبد الكرٌم علً 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 

حسٌن محمود خمٌس محمداسم الطالب



جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

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 

حسٌن هادي حسٌن علًاسم 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 

حسٌن وادي سلماناسم الطالب

ناجح             



جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

54

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

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 

حوراء ابراهٌم عبود مولهاسم 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 

حوراء اسماعٌل ابراهٌم علواناسم الطالب

ناجح             



جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

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 

حوراء سعدون عزٌز 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 

حٌدر باسم محمد كاظماسم الطالب

ناجح             

مالحظات



جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

59

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌدطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

 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 

حٌدر مطلب احمد عبد هللااسم 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 

حٌدر مهند نجٌب ابراهٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق



الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

60

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

61

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

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 حمٌد حسٌن بكراسم 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 

خالد صالح محسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

63

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

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 

خالد ولٌد محمود شاطًاسم 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 

خدٌجة حسٌن عبد هللا حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولصباحيالثالث

64

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

65

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

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 

خلٌل احمد حمٌد 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 

خلٌل محً علً محموداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثالث

66

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

67

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

خوساء عبد الجلٌل حسٌن 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 

دعاء خلٌل ابراهٌم حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثالث

68

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

69

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

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

نتائج االمتحانات النهائية 

دعاء مالك ابراهٌم جدوعاسم 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 

دٌانا رعد عاصً حسٌن اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 



70

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

71

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

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

دٌانا رعد كرٌم 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 

رحال رعد علً 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 



72

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

73

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

74

رحمه مازن محمد 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 

رسل نهاد احمد 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 

رغد طارق ناٌف رجباسم الطالب



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

75

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

76

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت

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 

رفاة كهالن امٌن رحٌماسم 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 

رقٌة محمد حسٌناسم الطالب



جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

77

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

78

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

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 

رقٌه محمود عزٌز ٌاساسم 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 ابراهٌم صفوك حسٌناسم الطالب

ناجح             



جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

79

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

80

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

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 خمٌس صالح 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 

رؤى عبد الواحد منهل اسم الطالب

ناجح             



جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

81

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

82

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

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 علً شاكر 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 

رٌهام حمٌد عبد هللا رشٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات



جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

83

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

84

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

 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 

زبٌده هادي عبود محٌسناسم 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 حسن فاضل حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق



الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

85

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

86

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

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 شعٌب عبد حكٌماسم 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 صباح خضٌر محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

87

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

88

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

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 

زهراء عمار ابراهٌم 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 

زٌد محمود خزعل داٌحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولصباحيالثالث

89

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

90

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

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 علً حسٌن منصوراسم 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 قاسم محمد موسىاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثالث

91

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب ٌاسر خضٌر صادقاسم 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 

سارة ثامر مشكور مجهولاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

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

نتائج االمتحانات النهائية 

سارة غانم عبٌد 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 

سارة محمد علً اسماعٌلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

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

ساره احمد عبد علًاسم 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 حسٌن جاسم 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 



97

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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ساره سامر دحام حاٌفاسم 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 عٌسى عبد ٌ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 

ساره ولٌد خالد علواناسم الطالب



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت

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 

سبأ سلمان نجم عبداسم 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 حامد حسٌن كاظماسم الطالب



جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

103

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

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 

سجى حسن زٌدان 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 

سرحان رشٌد حدٌري شهاباسم الطالب

ناجح             



جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

104

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

105

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

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 

سعد شاكر محمود 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 

سفانة مثنى خلف نفلاسم الطالب

ناجح             



جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

106

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

107

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

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 

سلوان جاسم غٌدان 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 

سهٌلة عزٌز علً محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات



جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

108

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

109

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

 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 خالص كرٌم 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 

شهد احمد حسٌن كاظماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق



الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

110

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

111

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

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 

شهد ثاٌر جاسم 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 

شهد ثائر لطٌف محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

112

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

113

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

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 

شهد عطا هللا ابراهٌم عبد هللااسم 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 

شهد فلٌح حسن ضاحًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولصباحيالثالث

114

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

115

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

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 

شهد كاظم احمد 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 

شهد مثنى هاشم مجٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثالث

116

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

117

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

شهد مجٌد كاظم 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 

شٌماء عالء حسٌن رشٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

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

نتائج االمتحانات النهائية 

شٌماء علً حسن 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 

شٌماء واثق محمد خلف

ناجح             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 



120

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

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

             

0اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2020*2019للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

0اسم الطالب

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 



122

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

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

0اسم الطالب

0

             

             

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

125

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2020*2019للعام الدراسي  

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

0اسم الطالب

             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

0

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب



االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

مالحظات

0

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

 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

0اسم الطالب

             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب



علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

             

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

             



طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

132

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

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

             

مالحظات



التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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