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 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

2021-2020للعام الدراسي  

ناجح             

مالحظات

اسم الطالب

 تهانينا النجاح والتوفيق

مالحظات

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 



الدور الاولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

جيد جداًعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ناجح             

2021-2020للعام الدراسي  

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

اسراء عامر نواف عبداسم الطالب

اسراء حسن خليفه حسيناسم الطالب

مالحظات

نتائج الامتحانات النهائية 

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانية

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

ختم اللجنة االمتحانية

2021-2020للعام الدراسي  

نتائج الامتحانات النهائية 

اسماء خالد حسن علياسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

اسماء علي صالح ظاهراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

         علم النفس 

الفسيولوجي

 تهانينا النجاح والتوفيق

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ناجح قرار

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانية

اسيا مهدي جبار محمد

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021-2020للعام الدراسي  

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

اسماء نهاد محمداسم الطالب

ناجح             

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

ضعيفطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

له دورثاني

مالحظات

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

2021-2020للعام الدراسي  

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 

انتصار مظفر عبد هللا عطيةاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

امين صالح امين خصباك

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

ضعيفعلم النفس المعرفي4

ضعيفطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

انس محمود محمد

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

اسم الطالب

له دورثاني             

انتصار نجم عبد حمود

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

اسم الطالب

             

مالحظات

ناجح
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيدعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

أمتيازطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

انوار محمد عطوان ظاهراسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

 تهانينا النجاح والتوفيق

ناجح

ناجح

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

انمار ثائر علي كاظماسم الطالب

             

             

مالحظات

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021-2020للعام الدراسي  
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

ناجح قرار

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

             

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

اوس طاهر يحيى مصطاف 

االحصاء االستداللي

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ناجح

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

اسم الطالب

انور حسن شهاب حمد

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4
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حسام سمير مهدي اميناسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق
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حسن ابراهيم حسن عباساسم الطالب
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حسين عمار عبد الحميد خليل اسم الطالب

االحصاء االستداللي 

     طرائق 

التدريس العامة  

التربية المقارنة

ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله
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حسن نزار فليح حسناسم الطالب

      طرائق 

التدريس العامة   

علم النفس 

الفسيولوجي

ناجح قرار

مالحظات
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نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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حسين ماهر محمد محسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

حنان عبد الغني خليل ابراهيماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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حمزه شهاب حمد محمداسم الطالب

االحصاء االستداللي 

        علم النفس 

الفسيولوجي
ناجح قرار

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

حنين عبد هللا كامل حسونياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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نتائج الامتحانات النهائية 

حنين حسن جالل عبداسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

حنين هادي كاظم حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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نتائج الامتحانات النهائية 

حنين محمد عكله احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

حوراء محمد فؤاد خيرياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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حنين ياسين محمود محسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

حيدر حسين ابراهيم خليلاسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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نتائج الامتحانات النهائية 

حيدر اسعد علي حسوناسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق التدريس العامة5

جيدعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

ضعيفطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

حيدر محمود حسين خميساسم الطالب

له دورثاني             

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 

حيدر محمد غضبان احمداسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتيازاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتيازمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثالث

76

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

خالد سعدون عواد باللاسم 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 

خالد احمد حسن علياسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثالث

78

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

دعاء حسين علي اسماعيلاسم 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 

خالد عباس حسن سلماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ذوالنون نظير خلف ابراهيماسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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نتائج الامتحانات النهائية 

دنيا سالم محمود عبداسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

رحاب طارق حمو احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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نتائج الامتحانات النهائية 

رانيه احمد علي خميساسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

رغده عماد سعيد حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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نتائج الامتحانات النهائية 

رسل حمزه محمد ياسيناسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

رقيه نايف محمد 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 

رقيه ضياء كاظم مهدياسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

روكان قيس صالح خلفاسم الطالب

         علم النفس 

الفسيولوجي
ناجح قرار

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 

رمضان كريم صالح اسماعيلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

ضعيفعلم النفس المعرفي4

ضعيفطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ريم كريم مظلوم احمداسم 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 

ريام عبد محمد خلفاسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

جيد جداًعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زبيدة ناطق سلمان اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

زبيدة كريم كاظم علياسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8
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 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زهراء حسين رحيم صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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أمتيازالتقنيات التربوية2
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 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زهراء خليل ابراهيم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق
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جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3
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جيدعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8
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أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8
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 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زياد اسعد جبار عناد اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3
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مقبولطرائق التدريس العامة5

جيدعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10
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 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زينب احمد علي عبدهللااسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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زين العابدين حسين علي فاضلاسم الطالب

االحصاء االستداللي 

     طرائق 

التدريس العامة   

علم النفس 

الفسيولوجي

ناجح قرار

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيدالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيدعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110
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 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زينب عامر محمود طهاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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زينب اديب جميل مطلكاسم الطالب

االحصاء االستداللي 

    علم النفس 

المعرفي
ناجح قرار

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

جيد جداًعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زينب محمد صبار عرماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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زينب ليث لطيف احمداسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9
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 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

سارة عدي محمود جاسماسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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زينب مصطفى علكه احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولصباحيالثالث

107

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4
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جيد جداًالتربية المقارنة7
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9
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 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

سجى كاظم حسين حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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مالحظات
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نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

سيف جالل طه عبداللطيفاسم الطالب

االحصاء االستداللي 

     طرائق 

التدريس العامة

ناجح قرار

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق
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مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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 تهانينا النجاح والتوفيق
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ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

صادق هادي خلف سليماسم الطالب

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانية

نتائج الامتحانات النهائية 
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