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

االء سامً ابراهٌم سلماناسم الطالب
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نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة
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نتائج االمتحانات النهائية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق
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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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ابراهٌم داود سلمان جاسم
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2020*2019للعام الدراسي  

احمد خضٌر عباس حسٌناسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

ضعٌفعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

انور صالح مسٌر مهدي

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

انتصار حسٌن طالك فارساسم الطالب

له دورثانً

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

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح             

مالحظات

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             



الدور االولمسائيالثالث

17

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

18

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

بدر تاٌه عبد جواد

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

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

اٌناس زهٌر حمٌد جاسماسم الطالب

ناجح             

ختم اللجنة االمتحانٌة



الدور االولمسائيالثالث
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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

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

20

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

بالل غضبان جٌجان كاظماسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

جمال جعفر احمد مطلكاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

2020*2019للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائيالثالث

21

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

22

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

حذٌفة عبد الخالق ابراهٌم

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

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

حازم محمد عبدهللا حسٌناسم الطالب

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولمسائيالثالث

23

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

24

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

ضعٌفعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

ناجح

له دورثانً

مالحظات

2020*2019للعام الدراسي  

حسٌن جاسم مهدي حمٌد

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

حذٌفة كامل ثامر خلٌل

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولمسائيالثالث
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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

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

             

مالحظات

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

حنان رشٌد حمٌد حسن

ناجح             

حمٌد رشٌد حمٌد محمود

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة 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 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

دٌانه كرٌم حكمان حسناسم الطالب

راسم محمد علً فاضلاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

             

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

اسم الطالب

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

رامً قاسم سلمان وادي

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

رسل محمد ضعن غاٌب

ناجح             

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

             

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

             

رغد حسٌن طه صالح

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

ناجح             

2020*2019للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

رعد حسٌن مطر شباط

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 



الدور االولمسائيالثالث

33

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

متوسطعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

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

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

زهراء صادق عمران موسى

رٌام ثامر عباس سلمان
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

زٌنب احمد عباس مزٌداسم الطالب

ناجح             

زٌنب احمد قاسم محموداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

مالحظات

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولمسائيالثالث

37

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

زٌنب زاهد رحمن صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب رائد اسماعٌل ابراهٌماسم 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
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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

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 

سرور مهدي حسٌن 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 

سرور مزهر ٌوسف سلٌماناسم الطالب

ناجح             
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌدطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

سعد محمد صالح 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 

سماح حسن عبد حمداسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 

سمٌر عبد الوهاب 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 

سمر فاضل رشٌد مجٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

46

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 

سوزان راسم اسماعٌلاسم 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 

صفاء ثامر حاوي سعداسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث
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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

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 

عامر معوٌف جاسم 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 

صهٌب ابراهٌم عبدالمجٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 

عباس عبد الحمٌد 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 

عباس قٌس محمد عٌداناسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عبد الرحمن سعدون 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 

عباس مطنً محمود محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عبد الصمد محمود 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 

عبدالباسط جبار عباساسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث
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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 االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 

عبدهللا عصام عبد الكرٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عبدالعظٌم ابراهٌم احمد لفتةاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 

عدنان ضاري سراج حمداسم 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 

عدنان نعمان مدٌر خلٌفةاسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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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

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 

عال مصطفى سلوم 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 

عذراء ضٌاء عدنان محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عالء محمد ناهً صفراسم 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 

علً حسب هللا حسٌن علًاسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌدطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم 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

 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 

علً هادي احمد 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 

علً حسن شهاب حمٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم 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

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 

عمار عبد الزراق 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 

عمر حسٌن عبدهللا عمراسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 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 

فاتن جاسم حسٌن علًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم 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

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 نزار محمد لطٌفاسم 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 

قاسم عباس قاسم مهدياسم الطالب
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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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 

كاظم رعد كاظم حمداسم 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 

قحطان كرٌم عبدهللا حسٌناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 

كاظم مصحب كاظم 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 

ماهر داود سلمان عناداسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث

75

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 العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

76

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 خضر عباس 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 

محمد خضر صالح مهدياسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور االولمسائيالثالث

77

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

78

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

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 خلٌل ابراهٌم شهاباسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد سالم سعٌد حارثاسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث

79

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 االولمسائيالثالث

80

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 قبٌس مهدي امٌناسم 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 حمٌد خلٌلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور االولمسائيالثالث

81

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 العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

82

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 كاظم هاشم عجٌلاسم 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 وسام محمد داوداسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث

83

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

84

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 صبار محمد 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 

مرٌم راغب سلمان عٌداناسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور االولمسائيالثالث

85

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

86

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مرٌم محمد عباس 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 

مسلم عماد مخلف خلفاسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث

87

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

88

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 قاسم محمد عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مصطفى غضبان مغٌراسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

90

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 نجاح محمد 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 

معتز احمد علً رخواناسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث

91

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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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

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 كنعان عبد هللا 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 

مالك كرٌم غانم حموداسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 مظهر داود عبد هللااسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نسرٌن ٌاسٌن محمد فٌاضاسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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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

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 

هانً خلٌل باش مخلفاسم 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 محمود عبد هللا سالماسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 

هدٌر خلٌل محمد 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 

هدٌل عبد فلٌح حسناسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 

وضاح صبري عبدهللا حبٌباسم 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 

واثق علً غالب حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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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
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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

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 

2018-2017راسب /ثامر محمود نصٌفاسم 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 

2018-2017راسب / مصطفى مجٌد حمٌداسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث

103

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 االولمسائيالثالث

104

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 االولمسائيالثالث نتائج االمتحانات النهائية 

 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 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

2018-2017راسبة / هالة صالح صادقاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات



105

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 االولمسائيالثالث

106

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 االولمسائيالثالث

             

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 

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

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب



107

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 االولمسائيالثالث

108

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 االولمسائيالثالث

109

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

             

مالحظات



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 االولمسائيالثالث

110

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 االولمسائيالثالث

111

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب



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 االولمسائيالثالث

112

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 االولمسائيالثالث

113

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

             

مالحظات



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 االولمسائيالثالث

114

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 االولمسائيالثالث

115

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب



طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

116

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 االولمسائيالثالث

117

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات



التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

118

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 االولمسائيالثالث

119

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

             

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 

0

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب



الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110
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