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عمر عصام صبحي سهيلاسم الطالب

عمر عجيل خلف نصيفاسم الطالب

ناجح             

2021-2020للعام الدراسي  

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1
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نتيجة مواد العبور السنة السابقة

             

 تهانينا النجاح والتوفيق

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ناجح

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

غانم رياض عبود كاظماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

غاده اياد فرج محياسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانية

2021-2020للعام الدراسي  
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2
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120

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ناجح             

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانية

فاضل محمود فاضل حمادي

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021-2020للعام الدراسي  

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

غفران ماجد علي محلاسم الطالب

نتائج الامتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2
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نتيجة مواد العبور السنة السابقة

فاطمة محمد مرشد اسماعيل

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

فاطمه حازم محمد حسيناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

             

اسم الطالب

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

مالحظات

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021-2020للعام الدراسي  

ناجح
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5
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0مادة العبوراالولى100
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110
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ناجح

ناجح             

فاطمه حكمان درويش حسين

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

 تهانينا النجاح والتوفيق

اسم الطالب

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

اسم الطالب

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

فاطمه سمير خميس اسماعيل

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيدتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيدعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

             

             

مالحظات

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021-2020للعام الدراسي  

ناجح

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

فاطمه علي براك علواناسم الطالب

فالح كريم صالح كريماسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

 تهانينا النجاح والتوفيق

ناجح

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4
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جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100
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2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

قيس كريم حسن مطرب

ناجح

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

اسم الطالب

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

كاظم ستار ابراهيم كاظم

ناجح             

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

             

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2
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نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

ناجح             

2021-2020للعام الدراسي  

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانينا النجاح والتوفيق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

كوثر هادي احمد عبد

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

اسم الطالب

             

ختم اللجنة االمتحانية

كرار عبد الكريم خضير كاظم

2021-2020للعام الدراسي  

ناجح

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

محمد احمد مجول جوامير

ليث علي عبد ابراهيم

ناجح             

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

ناجح             

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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120

مالحظات

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

محمد حاتم يوسف كريماسم الطالب

ناجح             

محمد سيف الدين عبد الواحد حسناسم الطالب

ناجح             

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

38

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

محمد ماجد حميد مجيداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

محمود شدهان ابراهيم علواناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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39

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

مرتضى شالل حميد جاسماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

مريم أحمد فليح حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

أمتيازنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

مريم رشيد مجيد ذعذاعاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

مريم عبد الحسين متعب علواناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

مريم وادي عبد عكالاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

مصطفى عماد ستار حميداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

مناسك ايهم عبد حميداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

منتظر حليم عوني سلماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

منتظر عبد هللا فرمان أحمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

مها عدنان عبدهللا خميساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

مهند ابراهيم حسين علياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

مؤمن عادل محمد مهدياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

52

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ميس خالد أحمد ثايراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نادية حيدر محمد جواداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

54

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نبأ حميد نوري كاظماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نبأ رجاء حسن خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نبأ عبد الكريم حسين علياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نبأ عدي عدنان بدراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

أمتيازنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نبأ عماد علي خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نجاة محمد شاكر احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نجوى هيثم عادل شهاباسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نمارق علي كنوش عبوداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 

61

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نور صباح كيطان هزاعاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نور عالء محمد ابراهيماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 

63

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نور فيصل حسين علواناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نور قبس عبد المحسن علياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

هدى حسن علي صعباسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

هدى حسين ابراهيم سليماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

هدى صالح مهدي ابراهيماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

هدى عبد الكريم عبد الرحمن سلماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

هند محمد احمد محمداسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

هيام ابراهيم محمد دكدكاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 

71

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

72

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

هيام احمد شحاذه خلفاسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

وطبان فالح ابراهيم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 

73

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

74

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

والء علي حسن حسيناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

واليه سبهان عبد صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 

75

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

وهد غسان سامي شكراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

يقين جمال ياسين جواداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 

77

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

مصطفى حميد راغب حموداسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ميمونه ابراهيم حسين حمداسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 

79

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

مريم حسن سلمان كاظماسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

هبة هادي احمد عبدهللااسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائية 



81

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

82

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

عبد القادر كيالن طه علواناسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ميادة مصعب عصام رشيداسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 



83

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

84

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

85

مصطفى حسن دوهان مجلياسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

اسراء سالم كاظم مهدياسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

منى جمال حمادي عليوياسم الطالب



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

86

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

87

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

دالل علي حسن محمداسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

دعاء نجم عبد سرحاناسم الطالب



ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

88

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

89

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

محمد عبد الكريم طعمه مرعياسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

عبد هللا حسين علي عباساسم الطالب

له دورثاني             



ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

علي حسين محمود محمداسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

طاهر طارق طاهر حسناسم الطالب

له دورثاني             



ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ابراهيم جمهور محمد عواداسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

حسن بشار داود سلماناسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات



ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

رضيه عقيل ابراهيم حسناسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

زهراء جبار ستار عباساسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة



الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

زينب ليث مهدي حسيناسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ساره احمد علي فرحاناسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة



0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ساره عباس محمود شهاباسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

علي عبدالحسن شبوط علياسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة



الدور الاولصباحيالاول 

100

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

101

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

غيث رحيم مطشر جارياسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

كرم الباري محمود شكراسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 

102

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

هديل علي أحمد عبداسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

هبة عبدهللا حسين علواناسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 

104

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

منتظر ستار جبار نعمةاسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ابراهيم ثائر يحيى جاسماسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائية 



106

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

107

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

اسامة صاحب وادي اسماعيلاسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ايه صالح عباس اميناسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 



108

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

109

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

110

ايه مؤيد عبد القادر عبد الحميداسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

أنس عبد الرحمن حسين علياسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

بلسم بالسم صالح خلفاسم الطالب



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

111

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

112

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

زينه عقيل عباس عبداسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ساره صالح حسن عبوداسم الطالب



ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

113

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

114

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

شهد عبد الرزاق مهدي عنيفصاسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

عباس راضي لفتة عذاباسم الطالب

له دورثاني             



ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

115

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

116

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

عبد هللا حراز حسين مرعياسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

فاطمة صديق توفيق علياسم الطالب

له دورثاني             



ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

117

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

118

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

فاطمه عبد الصاحب كاظم محمداسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

فريد كمال فريد محمداسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات



ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

119

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

120

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

لبنى محمد قاسم عبد االمير

له دورثاني             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

له دورثاني             

محمد وائل سلمان احمداسم الطالب

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة



الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

121

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

122

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

له دورثاني             

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

2021-2020للعام الدراسي  

نتائج الامتحانات النهائية 

له دورثاني             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

مروان عدنان عبد العزيز جاسماسم الطالب

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نور صالح عبد جواداسم الطالب

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانية

نتائج الامتحانات النهائية 



0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

123

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

124

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110
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