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نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

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

اسم الطالب

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

باقر حيدر كريم هدو

 تهانينا النجاح والتوفيق

 تهانينا النجاح والتوفيق

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

مقبولأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7
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الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9
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0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

أمتيازنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8
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0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

بسام علي رحيماسم الطالب

ناجح             

ختم اللجنة االمتحانية

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانينا النجاح والتوفيق

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ناجح             

مالحظات

بالل احمد ابراهيم حسناسم الطالب

 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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

تقى احمد زكي عباساسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

ثائر محمد مهدي صالح

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021*2020للعام الدراسي  

نتائج الامتحانات النهائية 

ناجح             

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانية

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

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

ناجح

ناجح

مالحظات

2021*2020للعام الدراسي  

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتائج الامتحانات النهائية 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

             

اسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

جاسم عادل طارق شهاباسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

             

ختم اللجنة االمتحانية

جاسم خليل ابراهيم عبد
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

حسام مزهر شالل منصوراسم الطالب

له دورثاني             

جمال صالح سليمان اسماعيل

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

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

اسم الطالب

             

مالحظات

له دورثاني

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالاول 

27

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

ختم اللجنة االمتحانية

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

حسناء محمد فاضل عباساسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

 تهانينا النجاح والتوفيق

ناجح

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

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

             

             

مالحظات

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021*2020للعام الدراسي  

حسن هاشم محمد حسناسم الطالب

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

ختم اللجنة االمتحانية

ناجح

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

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

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

حسين علي طالب داود

 تهانينا النجاح والتوفيق

حيدر حسين مهدي حسن

             

ناجح             

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

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

اسم الطالب

اسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

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

ناجح

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

ناجح             

2021*2020للعام الدراسي  

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانية

 تهانينا النجاح والتوفيق

             

حيدر علي اكبر داغراسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

حيدر سالم رشيد سعود

 تهانينا النجاح والتوفيق
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

نتائج الامتحانات النهائية 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

ناجح             

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

حيدر كنعان ماضي سعيداسم الطالب

نتائج الامتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

حيدر محسن يوسف مخيبر

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             



الدور الاولمسائيالاول 

35

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

خلف علي عاصي محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

دعاء مقداد فرحان علياسم 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 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانينا النجاح والتوفيق
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

رانية خالد حسين احمداسم الطالب

له دورثاني             

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 

دالل محمد خليفة علياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

أمتيازنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

أمتيازنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

رفل مزهر سلمان عبوداسم 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 

رغد نجم عبد جاسماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

أمتيازنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم 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

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

رواء رعد كاظم 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 

رقية عباس فاضل حسيناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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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 الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

رندة عماد رسولاسم الطالب

ناجح             

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 

راسم قاسم محمداسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

أمتيازنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زينب هاشم محمد 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 

زينب محمد دلف كاظماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زينب هاشم مهدي حسوناسم 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 

زينب ياسر عبد الرحمناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

سارة محمود حميد خميساسم 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 

زينة خلف جاسم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

سجاد سعد احمد علواسم 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 

سجاد حسين خلف محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيدعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ساجد منتظر ميثماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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سجاد مسلم كاظم علواناسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

سعد مجبل حسن خضيراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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سرى عادل خليل ابراهيماسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات
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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

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 

58

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

سليمان علي احمد محموداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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سفيان يوسف علوان غافلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

سيف ثامر حسين شاللاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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سوسن رشيد جاسم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص 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

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

شهد مظفر حسين جاسماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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شفاء فاضل حسين محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

شيماء علي محمود صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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شيماء صباح عبد الحسين مدب اسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم 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

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

صفا عبد المجيب عبد االله عبداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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صالح علي صالح خضيراسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم 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

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

طه كريم ابراهيم صادقاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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ضياء حكمان رشيد كاظماسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

عبد الرحمن محمود احمد 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 

عباس ارميض رحيم حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

عبد العظيم محمد علي خميساسم 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 

عبد السالم حسن محمد كريماسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

عدنان مهدي شمس عبداسم 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 

عدنان حسين حميد شاللاسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

علي جاسم لطيف 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 

علي احمد مجيد حميداسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

0اسم الطالب

             

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 

علي خليل ابراهيم عبدهللااسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

0اسم الطالب

             

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 

0اسم الطالب

             

مالحظات
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نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 

82

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

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 

0اسم الطالب

             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 

84

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 

 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 

0اسم الطالب

             

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 

0اسم الطالب

             

مالحظات

2021*2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 

0اسم الطالب87

 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 

0اسم الطالب

             

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 

0اسم الطالب

             

مالحظات



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
0اسم الطالب

 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 

0اسم الطالب

             

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 

             

مالحظات



علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4
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