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نتائج االمتحانات النهائية 
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2020*2019للعام الدراسي  

ناجح             

مالحظات

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

مالحظات

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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ناجح             

2020*2019للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

عقٌل ابراهٌم كنوش فرحاناسم الطالب

عذراء حمٌد خورشٌد مجٌداسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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2020*2019للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

علً احسان علً كالمٌااسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

علً حسٌن امٌن خصباكاسم الطالب
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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 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

مالحظات
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مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

علً عثمان محمد حسن

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  

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

علً حسٌن عطٌة منصوراسم الطالب

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً
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جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

24

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح

مالحظات

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  

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 

علً فراس خضر سلماناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

علً فاروق محمد عطٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

علً ماجد ٌاسٌن محمد

 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 

اسم الطالب

ناجح             

علً فٌصل زباله علٌوي

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسم الطالب

             

مالحظات

ناجح
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أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً
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نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

علً مرداس صابر هاشماسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

علً محمود سلمان عٌسىاسم الطالب

             

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2020*2019للعام الدراسي  
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اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

ناجح

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

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

عماد عبدهللا مجٌد محمد

             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

علٌاء قٌس ضاري

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

عمر اركان طرفه ناصر

             

عمر ساجد عبد عبطاناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

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 
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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 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

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

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

             

عمر سلمان احمد 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

عٌسى صبري جواد علً
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم 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
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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

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

غازي شندوخ راشد همٌلاسم الطالب

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

غادة مهند سامً سلٌماناسم الطالب

             

مالحظات

2020*2019للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

غسان ابراهٌم نحو فٌصلاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

غزوان محمود  فهد حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم 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
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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

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

غفران صكبان كرٌم بربوتًاسم 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 

غصون فٌصل محمود عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء 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

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

فاطمة سعد احمد علواسم 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 صالح عبود نجماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس 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
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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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

فاطمة محسن علً موسىاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

فاطمة عبدالكرٌم شاكراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم 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
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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 العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

فاطمه غنً جاسم 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 

فاطمه حسن ابراهٌم مهدياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثاني

47

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص 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

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

فاطمه كرٌم خضٌر 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 

فاطمه كاظم حسٌن باش اغااسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثاني

49

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 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

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

فراس حكمت سلطان 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 

فاطمه ناطق جلوب شطباسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط 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

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

فلاير احمد محمد سامًاسم 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 

فرح ٌوسف حارث جمٌلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

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

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قتٌبه محً الدٌن كرٌم ضباباسم 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 

فضٌلة قحطان نجم ٌونساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة 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
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

كرار احمد لطٌف 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 

قحطان عدنان مهدي جمعةاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

كرار واثق عباس غنًاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

كرار عباس طه عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس 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
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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

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالك حسٌن كسارة جلٌباسم 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 

كوثر جبار عبدهللا احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس 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
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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

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

محمد اٌاد حمد حموداسم 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 

مجبل روكان ابراهٌم خلف اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط 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

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

محمد حمد مطلك 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 

محمد بكر محمود رزٌجاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم 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
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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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

محمد شاكر محمود حاجماسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد شاكر ابراهٌم نجماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

أمتٌازمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

68

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

محمد عبد محمد نجماسم 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 طالب عزٌز علٌوياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

70

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

محمد عواد مطر فرجاسم 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 عدنان محسن حموداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء 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

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

محمد فالح حسن حسٌن اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد غازي جبار عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء 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

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مروان ماهر كاظم ٌاسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد مرسل صالح خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس 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
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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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مرٌم غالب نعمان داوداسم 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 سعٌد جمعة درباسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم 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

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مصطفى حسن حبٌب حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مرٌم قاسم محمود جاسماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثاني

79

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

الدور االولصباحيالثاني

80

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مصطفى صفاء ستار جباراسم 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 حسٌن هامل ثامراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



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

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

82

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مصطفى نهاد سعد وهٌباسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مصطفى علً زٌدان خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثاني

83

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

الدور االولصباحيالثاني

84

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

الدور االولصباحيالثاني

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

مصطفى ٌاسٌن عبد 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 

مصطفى ٌاسٌن جمٌل جساماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس 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

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

مقبولاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

منٌر زبٌد مظلوماسم 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 

منصور ابراهٌم محمد جاسماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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



الدور االولصباحيالثاني

87

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم 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

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مهند محسن بدر جاسماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

منٌر علً زٌدان خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط 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

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

مٌساء علً محٌسن 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 

مٌساء حربً حسن صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم 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

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

أمتٌازمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور 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 رافع صبحً فتحًاسم 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 

نادٌة حسٌن سلمان اسوداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

الدور االولصباحيالثاني

94

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

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

نسرٌن تركً مهدي علًاسم الطالب95

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نجم فاضل نجم ٌونساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نبأ علً حسن علًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

96

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم 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

الدور االولصباحيالثاني

97

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
نور الهدى شهاب احمد علًاسم 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 

نسٌبة صالح حسن 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 

ناجح             

مالحظات



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

الدور االولصباحيالثاني

98

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

99

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

نور نوري صكر اسماعٌلاسم الطالب

ناجح             

 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 

نور حسن هاي ثامراسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

مالحظات



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

100

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم 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

الدور االولصباحيالثاني

101

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

نٌران عادل محمد شكٌراسم الطالب

ناجح             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نورالهدى صباح مهدي 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 

ناجح             

مالحظات



جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

102

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

103

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

هاجر شعبان عناد حسب 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 

نٌران فراس خالد 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 

مالحظات



متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

104

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم 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

الدور االولصباحيالثاني

105

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

أمتٌازمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8
 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

هبه اٌاد حنون مشعلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هبة حسٌن علً رشٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

106

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

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

107

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

هدى خمٌس هالل سلمان 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 

هبه مٌسر سعد داوداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

108

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 العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

109

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1
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جٌداحصاء وصف7ً
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جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8
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 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9
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جٌدعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8
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 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
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الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

أمتٌازعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

أمتٌازمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110
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 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ٌقٌن طارق حسٌن حسناسم الطالب

ناجح             
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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1
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متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9
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ناجح             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
0اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب
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مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 
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مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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