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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 
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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
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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

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

         علم النفس 

الفسيولوجي
ناجح قرار

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 

عثمان حافظ خليل سهيلاسم الطالب

عثمان ابراهيم خليل اسماعيل اسم الطالب

مالحظات

نتائج الامتحانات النهائية 

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

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثالث

20

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

ختم اللجنة االمتحانية

2021-2020للعام الدراسي  

نتائج الامتحانات النهائية 

عثمان حميد حسين مطلكاسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

عذراء حميد خورشيد مجيداسم 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

االحصاء االستداللي

 تهانينا النجاح والتوفيق

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ناجح قرار

مالحظات
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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

أمتيازالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانية

علي احسان علي كالميا

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021-2020للعام الدراسي  

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

عقيل ابراهيم كنوش فرحاناسم الطالب

االحصاء االستداللي 

        علم النفس 

الفسيولوجي
ناجح قرار

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
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق التدريس العامة5

جيدعلم 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

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم 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

ناجح قرار

مالحظات

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2021-2020للعام الدراسي  

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

نتائج الامتحانات النهائية 

االحصاء االستداللي

اسم الطالب

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

علي حسين عطية منصوراسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

علي حسن امين خصباك

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة



الدور الاولصباحيالثالث

25

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم 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
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيدعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد 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

علي فاروق محمد عطية

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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

االحصاء االستداللي 

    علم النفس 

المعرفي

ناجح قرار

علي عثمان محمد حسن

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

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

اسم الطالب

         علم النفس 

الفسيولوجي

مالحظات

ناجح قرار
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

جيدالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

ضعيفعلم النفس المعرفي4

ضعيفطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية المقارنة7

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثالث

28

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

جيدالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج 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

علي فيصل زباله عليوياسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

 تهانينا النجاح والتوفيق

ناجح

له دورثاني

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

علي فراس خضر سلماناسم الطالب

             

             

مالحظات

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

2021-2020للعام الدراسي  
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم 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
متوسطاالحصاء االستداللي1

جيدالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيدعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج 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

علي محمود سلمان عيسى

         علم النفس 

الفسيولوجي

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

علي ماجد ياسين محمد

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

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات 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 العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

2021-2020للعام الدراسي  

ناجح

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانية

علي مرداس صابر هاشم

             

علياء قيس ضارياسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

ناجح             

2021-2020للعام الدراسي  

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانينا النجاح والتوفيق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيدعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

له دورثاني             

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

             

عماد عبدهللا مجيد محمد

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

عمر اركان طرفه ناصر
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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

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيدالتقنيات 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

نتائج الامتحانات النهائية 

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

عمر سلمان احمد اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

عمر ساجد عبد عبطاناسم الطالب

             

مالحظات

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

جيد جداًالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيدعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم 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 

غادة مهند سامي سليماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

عيسى صبري جواد علياسم الطالب

         علم النفس 

الفسيولوجي
ناجح قرار

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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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

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

ضعيفالتقنيات التربوية2

ضعيفعلم النفس التجريبي3

ضعيفعلم النفس المعرفي4

ضعيفطرائق التدريس العامة5

ضعيفعلم النفس الشخصية6

ضعيفالتربية المقارنة7

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرضعيفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعيفمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

غزوان محمود  فهد حسناسم 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 

غازي شندوخ راشد هميلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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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 العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثالث

42

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم 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 

غسان صكبان حامد طخاخ اسم 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 

غسان ابراهيم نحو فيصلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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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

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

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

مقبولعلم 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 

غفران صكبان كريم بربوتياسم 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 

غصون فيصل محمود عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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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

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

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

فاطمة 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 

فاتن صالح عبود نجماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1
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 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7
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 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

فاطمه كريم خضير عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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ناجح قرار

مالحظات
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جيد جداًعلم النفس التجريبي3
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جيد جداًالتربية المقارنة7
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8
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 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

فراس حكمت سلطان شكوراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1
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جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9
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 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

فلاير احمد محمد سامياسم الطالب

له دورثاني             

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
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3
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متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8
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 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

قتيبه محي الدين كريم ضباباسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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جيدطرائق التدريس العامة5
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جيد جداًالتربية المقارنة7
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 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

كرار احمد لطيف ابراهيماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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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 

كوثر جبار عبدهللا احمداسم الطالب

ناجح             
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 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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كرار عباس طه عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات 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 العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

ضعيفعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد 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 

مجبل روكان ابراهيم خلف اسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

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

مالك حسين كسارة جليباسم الطالب

         علم النفس 

الفسيولوجي
ناجح قرار

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

ضعيفطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق التدريس العامة5

جيدعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

محمد اياد حمد حموداسم 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 

محمد احمد داود اسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم 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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

محمد حمد مطلك صفراسم الطالب

      طرائق 

التدريس العامة   

علم النفس 

الفسيولوجي

ناجح قرار

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

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

محمد بكر محمود رزيجاسم 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 العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

مقبولعلم 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 

محمد طالب عزيز عليوياسم 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 

محمد شاكر ابراهيم نجماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولصباحيالثالث

71

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم 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
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق التدريس العامة5

جيدعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

محمد عدنان محسن حموداسم الطالب

      طرائق 

التدريس العامة
ناجح قرار

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 

محمد عبد محمد نجماسم الطالب

         علم النفس 

الفسيولوجي
ناجح قرار

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيدعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم 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 

محمد غازي جبار عباساسم 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 

محمد عواد مطر فرجاسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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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

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيدعلم 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

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

محمد مرسل صالح خلفاسم 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 

محمد فالح حسن حسين اسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج 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

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد 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 

مروان ماهر كاظم ياسيناسم 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 

محمود محمد عبد الكريم ضباباسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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الدور الاولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

مقبولعلم 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 

مريم غالب نعمان داوداسم 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 

مريم سعيد جمعة درباسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم 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
ضعيفاالحصاء 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

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 

مصطفى حسن حبيب حسيناسم 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 

مريم قاسم محمود جاسماسم 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

مقبولعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق 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
ضعيفاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيدعلم 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 

مصطفى صفاء ستار جباراسم 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 

مصطفى حسين هامل ثامراسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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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

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

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

مصطفى نهاد سعد وهيباسم 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 علي زيدان خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم 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
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق 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 

مصطفى ياسين عبد خميساسم 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 

مصطفى ياسين جميل جساماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق 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
ضعيفاالحصاء االستداللي1

ضعيفالتقنيات التربوية2

ضعيفعلم النفس التجريبي3

ضعيفعلم النفس المعرفي4

ضعيفطرائق التدريس العامة5

ضعيفعلم النفس الشخصية6

ضعيفالتربية المقارنة7

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرضعيفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعيفمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

منير زبيد مظلوماسم 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 

منصور ابراهيم محمد 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
ضعيفاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات 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

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

مهند محسن بدر جاسماسم 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 

منير علي زيدان خلفاسم 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
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9
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 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ميساء علي محيسن عبداسم 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
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيدعلم 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 

نبأ رافع صبحي فتحياسم 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
جيد جداًاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتيازمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد 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 

نجم فاضل نجم يونساسم 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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نبأ علي حسن علياسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق 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
أمتيازاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيدعلم 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 

نسيبة صالح حسن حبيباسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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نسرين تركي مهدي علياسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق 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
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

مقبولعلم 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 

نور نوري صكر اسماعيلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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نور الهدى شهاب احمد علياسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

مقبولعلم 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 

نيران عادل محمد شكيراسم الطالب

االحصاء االستداللي 

        علم النفس 

الفسيولوجي

ناجح قرار

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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نورالهدى صباح مهدي صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

أمتيازطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9
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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

مقبولعلم 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 

هاجر شعبان عناد حسب هللااسم الطالب

         علم النفس 

الفسيولوجي
ناجح قرار

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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نيران فراس خالد خليلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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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

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110
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 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

هبه اياد حنون مشعلاسم 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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هبة حسين علي رشيداسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتيازمنهج البحث العلمي10
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120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9
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0مادة العبورالثانية110
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 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

هدى خميس هالل سلمان اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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هبه ميسر سعد داوداسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق 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
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9
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 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

هيام علي محسن علياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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هديل عثمان سلمان احمداسم الطالب
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مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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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

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 

وجدان طامي حيل ناهياسم 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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هيثم مظهر مغير عبدهللااسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

ضعيفطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

وسام احمد فتاح عبداللطيفاسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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ورود فاضل عبد خميساسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم 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
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات 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

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ياسر رحيم محمود كريماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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وليد رحيم داود سلماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم 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

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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ناجح             

يقين طارق حسين حسناسم الطالب

يعقوب يوسف ابراهيم حمد

         علم النفس 

الفسيولوجي
ناجح قرار

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم 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

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

يوسف عادل حميد شبيباسم الطالب

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانية

نتائج الامتحانات النهائية 

يوسف احمد علي جاسماسم الطالب
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 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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نتائج الامتحانات النهائية 

االحصاء االستداللي 

    علم النفس 

المعرفي
ناجح قرار

مالحظات
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ناجح             
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9
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0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثالث

124

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستداللي1

التقنيات التربوية2

علم النفس التجريبي3

علم النفس المعرفي4

طرائق التدريس العامة5

علم النفس الشخصية6

التربية المقارنة7

علم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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