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حسام محمد خلٌفه علً اسم الطالب

ناجح قرار

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

حسن علً احمد نصٌف 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

           حاسوب

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

له دورثانً             

مالحظات

اسم الطالب

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة



الدور االولمسائيالثاني

17

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني

18

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم 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

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

حسن فالح محمد عبد هللا 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

حسن علً حسٌن فزع اسم الطالب

ناجح             

ختم اللجنة االمتحانٌة

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

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

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

             

حسن حامد شكر محموداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

2020*2019للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

حسن قاطع حسن مهدياسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

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

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني

22

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة 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 

حسٌن شالل دروٌش علوان اسم الطالب

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

حسٌن صبار ابراهٌم علً 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم 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

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

حسٌن علً خضر مهدي

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

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

ناجح

مالحظات

2020*2019للعام الدراسي  

حسٌن قصً قاسم كرجً اسم الطالب

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

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

حٌدر جاسم عبد علً

ناجح             

حمزة حمٌد مطلك سلطان 

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

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

اسم الطالب

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

           حاسوب

مالحظات

ناجح قرار
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

مقبولعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

مقبولنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

       نصوص 

انكلٌزٌة

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

2020*2019للعام الدراسي  

له دورثانً

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

خالد جمال عبد الرحمن محمد اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

حٌدر سالم لفتة خلف  اسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة 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

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص 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 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

خالد ٌوسف محمد عبد هللا 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

ناجح             

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختام عدوان حردان عواد

ناجح             

اسم الطالب

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم 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 االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

2020*2019للعام الدراسي  

اسم الطالب

ذر انعام خلٌل ابراهٌم 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

2020*2019للعام الدراسي  

راشد ناظم علً ابراهٌم 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

له دورثانً             

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني

34

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح             

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

رافد علً ناصر احمد محمد 

رافت مرزوق جمعة سعٌد 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2020*2019للعام الدراسي  

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

رٌاض عبد الرافع خلف علً اسم الطالب

             

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

رعد جمٌل خلف جمٌل اسم الطالب

ناجح             

ناجح

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم 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

جٌد جداًعربٌة 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 

زٌاد طارق مجٌد محمود اسم 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 

زهراء شهاب احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولمسائيالثاني

39

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة 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

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء 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 

زٌنب اكبر حمٌد صالح 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 

زٌنب رعد حمٌد محمود اسم الطالب

له دورثانً             

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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ساره رامً مزاحم حسن اسم 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 

سجاد عبد الحسٌن علوش 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة 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 

سلمان عٌسى مدٌر مهدي 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 

سمٌر زٌدان خلف جاسم 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
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

مقبولنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

ضعٌفتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

صالح كرٌم منصور رجب اسم 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 

طه خالد عبد الكرٌم سلٌم اسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

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
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني

48

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

علً احمد داود عباساسم 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 

عامر عبد حسٌن بطً 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء 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 

عباس عمران داود ولًاسم 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 

عباس فاضل عباس علوان اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولمسائيالثاني

51

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص 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 

عبد الصمد فاضل حسٌن علًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عبد هللا ابراهٌم محمداسم 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

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج 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 

عبد هللا جاسم احمد حمٌد 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 

عبد هللا صالح لفته صالح 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة 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

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

مقبولنصوص 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 

عبد هللا محمود شكٌر محمود 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 

عقٌل جاسم حسٌن محمداسم 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

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عبٌر مقبل دوالب حمادي اسم 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 

عدنان جسام كطوان 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

أمتٌازنصوص 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 

عدنان سلمان 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 

عدي حاتم سلمان حسٌن 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة 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
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

ضعٌفعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عز الدٌن عبد الكرٌم ٌ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 

علً األكبر حٌدر ستار باشا اسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص 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

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة 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 

علً تغلب حسن شنتاف الندىاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

علً حسن علو حسٌن اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

مقبولنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

علً حسٌن عبد الحسٌن اسماعٌل اسم 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 

علً ستار شكر محمود اسم الطالب

       نصوص 

انكلٌزٌة
له دورثانً

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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

علً عبد الكرٌم عبد الرضا اسم 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 

علً مجٌد حمٌد عبد هللا 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص 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 

عمر زٌد عمران حمد ظاهر 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 

عمر سعدون حمزة نجم 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
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
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 االولمسائيالثاني

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عمر علً ابراهٌم شٌاع اسم 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 

غادة فاضل جبر حمٌد اسم 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

غزوان داود خضٌر جاسم 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 

غزوان قاسم محمد الٌاس 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

أمتٌازمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

أمتٌازمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص 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 

غفران عبد الناصر ٌوسف 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 

غفران ٌعقوب احمد جاسم 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

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

مقبولنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

أمتٌازمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

غٌث كرٌم جوهر مراد  اسم الطالب

       نصوص 

انكلٌزٌة
ناجح قرار

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 

فائز نصٌف جاسم علوان اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولمسائيالثاني

79

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص 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 

محمد احمد محمود 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 برٌسم عبد هللا صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولمسائيالثاني

81

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد حسٌن حمٌد 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 حسٌن علوان مرعٌد 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

أمتٌازمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

 محمد رحٌم علً كمر 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 عثمان عبد هللا محمداسم الطالب

له دورثانً             

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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة 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

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

مقبولنصوص 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 

محمد قاسم حقً حسن 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 مالك عطا حسٌن 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني

88

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم 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 

محمد موفق عبد الحسٌن محسن 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 

محمود مجٌد خلف حموداسم 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

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص 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 

مروان اٌاد غازي كاظم 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 

مروان سمٌر خمٌس اسماعٌل 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

أمتٌازمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء 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 

مصطفى حٌدر مهدي 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 

مصطفى خالد عباس كرٌم 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

متوسطعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

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

جٌد جداًنصوص 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 

مصطفى سامً اسماعٌل ابراهٌم اسم 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 

مصطفى لٌث نوري حسٌن 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

جٌدعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني

96

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم 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 

مصطفى نجم عبد هللا شامل اسم 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 

مقدام محمد جباره صالح 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم 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

جٌدعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص 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 

منٌر جاسم محمد علً 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 

مٌامً حاتم حبسً حسن اسم 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
أمتٌازعلم 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
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مٌس مقبل دوالب حمادي 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 

نوار قاسم طابور غضب 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص 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 

نور مهدي محمد عباس 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 

هبة نجم اسماعٌل كاظم 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
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص 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

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص 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 

هند علً حمادي صالح 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 

هبة محمد خلٌل ابراهٌم 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
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص 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 

ولٌد ادرٌس احمد سعود 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 

وهٌب عبد الكرٌم وهٌب 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

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص 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 

ٌاسٌن احمد غاٌب حمٌد 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 

ٌاسٌن عباس قحطان ٌاسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولمسائيالثاني
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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 االولمسائيالثاني

110

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 االولمسائيالثاني

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ٌوسف صفاء حسٌن فرج اسم 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 

ٌونس كرٌم جلٌل بشٌر اسم 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
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 االولمسائيالثاني
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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 االولمسائيالثاني

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

حسٌن فارس احمد محمداسم 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 

عبدهللا جاسم عبد الكرٌماسم 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 
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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 االولمسائيالثاني
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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

مصطفى حسٌن 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 

مصطفى نهاد سعد وهٌباسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولمسائيالثاني

115

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص 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 

نور الهدى خلٌل ابراهٌم عبداسم 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 

احمد عاصً خلٌفةاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولمسائيالثاني
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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 االولمسائيالثاني
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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 

مهند مجٌد حمٌداسم 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 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولمسائيالثاني
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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 االولمسائيالثاني

120

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 االولمسائيالثاني

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0

             

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 

             

0اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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 االولمسائيالثاني
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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 االولمسائيالثاني

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

             

مالحظات

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

             

0اسم الطالب

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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 االولمسائيالثاني
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