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مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسراء حسن خلٌفه حسٌن

             

استبرق عباس حسٌن سبعاسم الطالب

ناجح
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

أمتٌازمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

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

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسماء خالد حسن علًاسم الطالب

اسراء عامر نواف عبداسم الطالب

ناجح             

2020*2019للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

اسماء نهاد محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

اسماء علً صالح ظاهراسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2020*2019للعام الدراسي  
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

االء عطٌه علً حسن

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  

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

اسٌا مهدي جبار محمداسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

ضعٌفعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

امٌن صالح امٌن خصباك

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

انتصار مظفر عبد هللا عطٌةاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

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

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

2020*2019للعام الدراسي  

له دورثانً
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح

له دورثانً             

انتصار نجم عبد حمود

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 

اسم الطالب

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

انس محمود محمد

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

ضعٌفعلم النفس االجتماع3

ضعٌفعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

ضعٌفتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرضعٌفالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

             

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

2020*2019للعام الدراسي  

له دورثانً

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

انسام اسماعٌل خلٌل ابراهٌماسم الطالب

انمار ثائر علً كاظماسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

انوار محمد عطوان ظاهر

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

انور حسن شهاب حمد

ناجح             

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

             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

ناجح             

2020*2019للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اوس هٌالن محمد داود

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

اوس طاهر ٌحٌى مصطاف 

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

اٌات نوفل هاشم كاظم

اٌات عبد الرزاق فاضل عطٌه

ناجح قرار           حاسوب

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

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

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 

اٌاد هادي عبد هللا محٌمٌداسم الطالب

ناجح             

اٌالف منٌر صالح عبد الرزاقاسم الطالب

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

اٌالف مهنا ابراهٌم محمداسم 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

اٌمان عزاوي احمد سلماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

متوسطعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

مقبولنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

اٌوب فاضل جرجٌس عطٌةاسم 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 

آٌة هادي محمد عبد هللااسم الطالب

له دورثانً           حاسوب

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

باسل علً راشد همٌلاسم 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 

براء حسٌن محمد خلٌفةاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

براء سالم خلف 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 

براء صبار سعٌد مهدياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

أمتٌازمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

بسمه ظاهر ٌاسٌن ارحٌماسم 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 

بشار فاروق عداي علٌوياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

بنٌن محمد شاكر محموداسم 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 

تبارك باسم محمد حمودياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

تمارا مناضل عبد 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 

تماره عدنان لطٌف جاسماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

جاسم محمد جاسم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

جمعة صاحب خضٌر عجاجاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

جنان سعٌد جمعه درباسم 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 

حسام سمٌر مهدي امٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حسن ابراهٌم حسن 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 

حسن محسن ناصر اسماعٌلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

ضعٌفتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حسن نزار فلٌح حسناسم 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 

حسٌن ماهر محمد محسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حلٌمه زٌدان خلف 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 

حمزه شهاب حمد محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حنان عبد الغنً خلٌل 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 

حنٌن حسن جالل عبداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حنٌن عبد هللا كامل حسونًاسم 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 

حنٌن محمد عكله احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حنٌن هادي كاظم 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 

حنٌن ٌاسٌن محمود محسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حوراء محمد فؤاد خٌرياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حٌدر اسعد علً حسوناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حٌدر حسٌن ابراهٌم خلٌلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حٌدر محمد غضبان احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حٌدر محمود حسٌن خمٌساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

خالد احمد حسن علًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

خالد سعدون عواد باللاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

خالد عباس حسن سلماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

دعاء حسٌن علً 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 

دنٌا سالم محمود عبداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ذو النون نظٌر خلف 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 

رانٌه احمد علً خمٌساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني

79

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

رحاب طارق حمو 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 

رسل حمزه محمد ٌاسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

ضعٌفعلم النفس االجتماع3

ضعٌفعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

ضعٌفتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرضعٌفالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

رسل كرٌم ابراهٌم سلماناسم 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 

رغده عماد سعٌد حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

رقٌه ضٌاء كاظم 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 

رقٌه ناٌف محمد علًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

رمضان كرٌم صالح اسماعٌلاسم الطالب

ناجح قرار           حاسوب

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

روكان قٌس صالح خلفاسم الطالب

ناجح قرار           حاسوب

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

رٌام عبد محمد 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 

رٌم كرٌم مظلوم احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

زبٌدة كرٌم كاظم 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 

زمن رائد عبد االمٌر سعٌد اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

زهراء حسٌن رحٌم 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 

زهراء حكٌم ابراهٌم دراغاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

94

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

زهراء خلٌل ابراهٌم 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 

زهراء علً محمد حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌاد اسعد جبار عناد 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 

زٌن العابدٌن حسٌن علً فاضلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني

97

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب احمد علً عبدهللااسم 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 ادٌب جمٌل مطلكاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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99

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

ضعٌفعلم النفس االجتماع3

ضعٌفعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

ضعٌفتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرضعٌفالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب حسٌن حسن كاظماسم 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 

زٌنب عامر محمود طهاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب لٌث لطٌف 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 

زٌنب محمد صبار عرماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب مصطفى علكه 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 

سارة عدي محمود جاسماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

ضعٌفعلم النفس االجتماع3

ضعٌفعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

ضعٌفتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرضعٌفالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

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

نتائج االمتحانات النهائية 

سارة علً 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 

سامً بالسم ٌاسٌن عبد الحسٌناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

سجى كاظم حسٌن 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 

سراب احمد حسن علواناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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110

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

سرى اٌاد ودود 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 

سرى حامد وهٌب علواناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

سعٌد ابراهٌم عبد شكوراسم 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 

سلسبٌل فرحان نصرهللا سرحاناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

سلوى حسن احمد عبدهللااسم 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 

سهاد نكه متعب صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

سهام عدنان دلً عبوداسم 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 

سٌبر عبد خالق نوري عارفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

118

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

سٌف جالل طه عبداللطٌفاسم 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 

شذى خلٌل ابراهٌم صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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120

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

شذى علً مهدي حسن

ناجح             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

شهد احمد محمد راشداسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح             

2020*2019للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

مالحظات

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

صادق هادي خلف سلٌماسم الطالب

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

صهباء بهاء الدٌن عبد الكرٌماسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 

ضحى حاتم حسن جارهللااسم الطالب

ضحى احمد كامل علً

ناجح             

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق



الدور االولصباحيالثاني

125

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

126

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2020*2019للعام الدراسي  

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

ضحى زٌاد محمداسم الطالب

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ضحى عماد هادي ٌاس

ناجح             

مالحظات

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

ضالل احمد عبد حمٌد

ناجح             

مالحظات

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

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

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

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

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

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

 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 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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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

 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



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت

             

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



علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

             

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

             



علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

             

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

             



منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

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



احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

147

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

 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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق



الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

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


