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ختم اللجنة االمتحانية

ناجح             

مالحظات
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نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 
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 تهانينا النجاح والتوفيق
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نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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لبنى محمود فضاله فهداسم الطالب

ناجح             

ختم اللجنة االمتحانية

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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اسم الطالب
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ليلى قاسم مدير خليفهاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

ماهر كريم ابراهيم علي

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله
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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

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 
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محمد حافظ زيد علي اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

             

ختم اللجنة االمتحانية

محمد احمد براهيم محمد

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

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتائج الامتحانات النهائية 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ناجح

ناجح

مالحظات

2021*2020للعام الدراسي  



الدور الاولمسائيالاول 

25

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 

26

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

أمتيازنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

محمد حسن محمد كريم

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

اسم الطالب

             

مالحظات

ناجح

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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محمد حسن ولي جاسماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة



الدور الاولمسائيالاول 

27

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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ناجح

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

             

             

مالحظات

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021*2020للعام الدراسي  

محمد حواس حسين عوفياسم الطالب

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

محمد خليل ابراهيم حميداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

 تهانينا النجاح والتوفيق

ناجح

ختم اللجنة االمتحانية

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 
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اسم الطالب

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

محمد فاضل حميد حسين

  أسس تربية

ناجح             

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ناجح قرار

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

محمد طه جميل حمادي

ختم اللجنة االمتحانية
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محمد ناصر حسين علياسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

محمد محمود نصيف خليل

 تهانينا النجاح والتوفيق
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ناجح
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ناجح             
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نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانية

 تهانينا النجاح والتوفيق

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات
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مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق
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اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

مرتضى حسين مظلوم حمود

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

نتائج الامتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق
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ناجح             

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

محمود حامد محمد فارساسم الطالب

نتائج الامتحانات النهائية 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم 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

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

مروان صادق موسى احمداسم 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

مرتضى عدنان حسين حيمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولمسائيالاول 

37

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيدتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مريم نذير علي حسناسم الطالب

ناجح قرارعلم النفس العام

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 

مريم حسن محمد ابراهيماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم 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

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

أمتيازنصوص 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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مصطفى جاسم محمد عبداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

مصطفى جميل ولي علياسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور الاولمسائيالاول 
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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
جيد جداًعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

مروة حسن عبدهللا اسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

مصطفى عبد الرزاق جاسم محسناسم 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 
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43

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم 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

الدور الاولمسائيالاول 
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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

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مصطفى فالح حسون محمداسم 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 فاضل محمد كاظماسم 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

مقبولأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مصطفى فالح مهدي حسيناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

مصطفى كامل مصطفى سعيداسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

مصطفى محمد خليل ابراهيماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

مصطفى مندوب ياسيناسم الطالب

له دورثاني             

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 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم 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

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

أمتيازنصوص 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 

ميعاد عبدالستار حسناسم 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 

ميثاق طالب احمد اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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51

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية 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

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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 زغير سعيد جابراسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربية

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

مؤيد مالك عباس جالباسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور الاولمسائيالاول 

53

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 

54

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

نازك رزكار صالح الدين سامياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نائل ابراهيم 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 



الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم 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
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

نجم الدين وهيب مجيد داوداسم 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 

نجاح حسن حميد شاللاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالاول 

57

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

مقبولأسس 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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

نسرين عبد القادر جباره مكياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نشوان خلف شجاع خليفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور الاولمسائيالاول 
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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
جيد جداًعلم 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

نور الهدى جاسم اسماعيل جاسماسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

هاجر عادل جاسم محمداسم 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 



الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم 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
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

هدى محمود حمد سلماناسم 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 

هجران صالح كاظم كريماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 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 

هدير علي سعدي علواناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

هديل كاظم حسين احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات



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

الــــــتقديرأمتيازحقوق 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

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

هناء داود سلمان الهذالاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نور فيصل  غازي عبد الحسناسم 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 
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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

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص 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 

ياسر فيصل كاظم عارفاسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربية

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 

ياسر جاسم محمد خميساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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 

ياسر نعمة ياسيناسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربية

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

يوسف صفاء منعم سعيداسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور الاولمسائيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 

72

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

 عمر عبدهللا عمر حمودياسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربية

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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 



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 

74

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

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالاول 

75

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 

76

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

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

نتائج الامتحانات النهائية 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات



77

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 

78

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 الطالب

             

مالحظات

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

 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 
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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 
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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

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 



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 

83

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت

 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

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



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 

85

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

             

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

 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

             



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 

87

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

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

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 



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 

89

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

 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

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



عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالاول 

90

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8
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