
الدور االولصباحيالثالث

1
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

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
جٌداالحصاء 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 

صبا ثامر ناطق علواناسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

صفاء مجبل علً ناصراسم الطالب

             

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

صفاء نجم عبد ابراهٌم



أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم 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
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4

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء 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

5

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات 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

             

ضحى اسماعٌل حسن علوش

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

صهٌب  رعد حاتم صالحاسم 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

120
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6

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء 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

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

7

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ضحى مزهر خضٌر لفتة

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  

ضحى عبد علً حسٌناسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             



أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

8

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

الدور االولصباحيالثالث

9

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

 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 

عباس خضٌر عباس ٌاسٌناسم 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

عباس رائد حسٌن علًاسم الطالب

             

مالحظات



أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

10

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء 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

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

11

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

عبد الحمٌد كامل حسن شهاب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ناجح             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

مالحظات

عباس فاضل ٌاسٌناسم 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 



0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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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

13

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

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

عبد هللا حامد كاظم عطٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح             

عبد الغفور محمود حسن علً 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  



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

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

15

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

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

عبد هللا حمدي مهدي صالح

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عبد هللا سعد محمد صالحاسم الطالب



الدور االولصباحيالثالث

16

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

17

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء 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 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

عبٌر ثامر ناصر حسٌن

             

عذراء علً حسٌن عبداسم الطالب

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً



الدور االولصباحيالثالث

18

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

19

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم 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

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 

عذراء غانم كامل محمداسم الطالب

2020*2019للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

عطٌة حسٌن غازي مدحتاسم 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
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

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج 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 

عالء حسٌن عبد هللا جواداسم 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 

عالء عدنان علً حسٌناسم 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

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج 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             

علً حسن اسماعٌل محمد

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

علً حسن محمد حسناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

علً احمد خلف علً

 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
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

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

25

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

مقبولعلم 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 العبوراالولىجٌدمنهج 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             

علً حسٌن محمد بدع

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 

علً صالح الدٌن خمٌس عٌسىاسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



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

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

27

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

28

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

             

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح             

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

علً عبد الكرٌم صٌاد محبوباسم الطالب

علً محمود نزال عمارةاسم 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

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

29

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
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

             

مالحظات

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

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

علً مطر حسون

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 

علً مهدي خضٌر خاٌراسم الطالب

ناجح             

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

             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب



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
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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

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

32

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات 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 

عمار شمس هالل مهدي

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسم الطالب

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

علً ناظم طعمه احمد

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

مالحظات



جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

33

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

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

34

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

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

عمر حامد برٌسم هادي

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

عمر ثائر محمود سعٌد

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 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

36

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

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد 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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

عمر عبد الهادي خلٌلاسم الطالب

ناجح             

عمر مزهر صالح خلفاسم 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
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

38

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 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 

عمر نوري بردي عاٌزاسم 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

غدٌر عالء حسٌن علواناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولصباحيالثالث

39

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

40

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء 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 

غسان محمد قاسم دلٌاناسم 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 

غفران صالح عبد الستار داوداسم 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

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

42

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم 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 

فاتن طه جواد ٌ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 

فاطمة علً حسٌن خلفاسم 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
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

44

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

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 

فاطمه احمد حامد جمعهاسم 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 

فاطمه ضٌاء نصٌف عبد هللااسم 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

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

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج 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

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

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

فاطمه فالح علً 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 

فاطمه قاسم جمعه 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 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم 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
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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
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فاطمه قاسم 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 

فرحان حمٌد جواد 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 

فرقان محمد كرٌم عبد هللااسم الطالب



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

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

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

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 

قاسم صالح حسٌن فرحاناسم 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 

قصً صالح جاسم خماساسم الطالب



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

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
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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 

كامل فهد كامل 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 

لؤي فالح حسن مطرباسم الطالب

ناجح             



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

الدور االولصباحيالثالث

54

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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء 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 

لٌث خمٌس حمٌد صفوكاسم 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 

ماجد فالح جاسم حسٌناسم الطالب

ناجح             



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

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 العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم 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 

ماهر مهدي صالح ٌوسفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد احمد محمود علًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات



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 العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

59

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد حسن علوان سلماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد حسٌن علً احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق



الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

60

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

جٌدعلم 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

أمتٌازطرائق 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 

محمد صالح حسٌن زناد اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد عبد السالم سلمان شاللاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



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 العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

63

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم 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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد عدنان احمد غانماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد علً محمود حرازاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولصباحيالثالث

64

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات 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

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 

محمد قاسم نوري 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 

مخلص موفق طه سلماناسم 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
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم 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

67

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 العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مرتضى محمد عبد النبً عوٌداسم 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 

مروان عبد الجبار علًاسم 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

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

69

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 العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مرٌم حازم محمود سبتًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مرٌم حسٌن ناصر حسٌناسم 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
#####االحصاء االستدالل1ً

#####التقنٌات التربوٌة2

#####علم النفس التجرٌب3ً

#####علم النفس المعرف4ً

#####طرائق التدرٌس العامة5

#####علم النفس الشخصٌة6

#####التربٌة المقارنة7

#####علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌر#####االرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولى#####منهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

71

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات 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 العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

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

مرٌم صباح حمد 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 

مرٌم عادل اسماعٌل خلٌلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 



72

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

73

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

74

مرٌم عبد الباقً عباس شطباسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مرٌم عمار عبد الجبار 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 

مصطفى ابراهٌم صالح علًاسم الطالب



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم 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

75

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

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 

مصطفى ظافر محمود زهواسم 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 

مصطفى عبدهللا مخلف صالحاسم الطالب



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

77

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
#####االحصاء االستدالل1ً

#####التقنٌات التربوٌة2

#####علم النفس التجرٌب3ً

#####علم النفس المعرف4ً

#####طرائق التدرٌس العامة5

#####علم النفس الشخصٌة6

#####التربٌة المقارنة7

#####علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌر#####االرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولى#####منهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

78

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات 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 

مصطفى 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 

مصطفى محمد غازي رشٌداسم الطالب

ناجح             



جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

79

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

80

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء 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 

مصطفى نزار محٌسن 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 

مصطفى ٌاسٌن عبد احمداسم الطالب

ناجح             



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

81

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء 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

82

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 

مظهر عاصً علً بطٌخاسم 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 

معاذ ناجً شحاذة خلفاسم 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

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

84

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

 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 

معتز رحمن رشٌد وهٌباسم 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 

منٌر فالح نصٌف جاسماسم 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

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

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 

مها عباس علً 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 

مهجة عامر عبد االمٌر شهاباسم 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

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

88

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء 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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مهند ابراهٌم محٌسن سعٌداسم 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 

مهند جاسم عبد اللطٌف احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولصباحيالثالث

89

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

90

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 

مٌمونة عماد احمد شكراسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نبأ قصً جمعة ربٌعاسم 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

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

92

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات 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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نبأ مجٌد تاٌه 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 

نبأ مجٌد خلٌفة عوضاسم 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

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج 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 

نتائج االمتحانات النهائية 

نبأ محمد احمد ٌحٌىاسم 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 

نبأ مقداد احمد عبداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 



95

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

الدور االولصباحيالثالث

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

ندى عبد اللطٌف نصٌف 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 

نور االسالم ناهض اسماعٌل ابراهٌماسم 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
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
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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نور حسٌن جمٌل منشداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نور ستار غفوري 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 

نور صالح محمود حبشاسم الطالب



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء 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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم 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

101

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 

نور عبد الهادي كامل سبعاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نور عدنان عبد هندياسم الطالب



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

جٌدالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

103

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 

نور مالك رشٌد 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 

نوره نبٌل طالب كاظماسم الطالب

ناجح             



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

104

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

105

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات 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 

نورهان عبد هللا نوري 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 

هاجر صباح نوري ولًاسم الطالب

ناجح             



أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

106

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

107

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم 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 

هاجر محسن جدوع ٌ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 

هبة ولٌد عبد هللا دٌمًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات



جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

108

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 العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

109

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق 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 

هشام مرعب رشٌد 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 

هٌثم ابراهٌم رحمن عبداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق



الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

110

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم 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

111

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 العبوراالولىجٌدمنهج 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 

هٌثم خالد كرٌم جلوباسم 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 

ودٌان عادل محمد شكٌراسم 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

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

113

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء 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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

وسن خالد طعمه 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 

وئام احمد صفوك حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولصباحيالثالث

114

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

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

115

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم 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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ٌاسر خلٌل اسماعٌل 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 

ٌاسمٌن علً اسماعٌل مصطافاسم 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
متوسطاالحصاء 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

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

117

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء 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 العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ٌاسٌن محسن رشٌد عبد المجٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ٌسرى طاهر محمد حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثالث

118

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم 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

120

الدور االولصباحيالثالث
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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

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 

ٌوسف خضٌر محسن 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 

ٌوسف زٌد محسن عبد هللا

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
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
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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

جٌدالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

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

ناجح             

ٌوسف لطٌف جاسم رخٌصاسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2020*2019للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ٌونس رٌاض محمد مصطافاسم 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
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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
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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

             

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

127

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
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