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متوسطالتربية المقارنة7

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانية

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

2021*2020للعام الدراسي  

له دورثاني

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

             

راشد ناظم علي ابراهيم 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

اسم الطالب

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

ناجح             

2021*2020للعام الدراسي  

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ذر انعام خليل ابراهيم 

 تهانينا النجاح والتوفيق

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

جيد جداًالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم 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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

له دورثاني             

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

ناجح             

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

رافد علي ناصر احمد محمد 

رافت مرزوق جمعة سعيد 



الدور الاولمسائيالثالث

35

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم 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

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

 تهانينا النجاح والتوفيق

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 

رعد جميل خلف جميل اسم الطالب

ناجح             

رياض عبد الرافع خلف علي اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

مالحظات

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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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

مقبولعلم 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

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

زهراء شهاب احمداسم 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 

زياد طارق مجيد محمود اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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
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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

جيد جداًعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زينب رعد حميد محمود اسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زينب اكبر حميد صالح اسم الطالب

ناجح             
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق 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

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

ساره رامي مزاحم حسن اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

سجاد عبد الحسين علوش اسم الطالب



الدور الاولمسائيالثالث

43

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

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

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية 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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

سمير زيدان خلف جاسم اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

سلمان عيسى مدير مهدي اسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق التدريس العامة5

جيدعلم النفس الشخصية6

متوسطالتربية المقارنة7

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم 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

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 

صالح كريم منصور رجب اسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

طه خالد عبد الكريم سليم اسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتيازمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 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 

عامر عبد حسين بطي 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 

علي احمد داود عباساسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات



الدور الاولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثالث
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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

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

عباس عمران داود ولياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

عباس فاضل عباس علوان اسم الطالب



الدور الاولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم 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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

عبد هللا ابراهيم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

عبد الصمد فاضل حسين علياسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

جيدالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم 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

الدور الاولمسائيالثالث
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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

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتيازمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

عبد هللا جاسم احمد حميد 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 

عبد هللا صالح لفته صالح اسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

متوسطعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثالث
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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

 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 

عقيل جاسم حسين محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

عبد هللا محمود شكير محمود اسم 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

جيدالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

     علم النفس 

المعرفي
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 

عبير مقبل دوالب حمادي اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

عدنان جسام كطوان اسم الطالب



الدور الاولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

أمتيازطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيد جداًعلم 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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

عدي حاتم سلمان حسين 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 

عدنان سلمان عباساسم 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

متوسطعلم 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

جيدعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

عز الدين عبد الكريم ياسيناسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

علي األكبر حيدر ستار باشا اسم الطالب



الدور الاولمسائيالثالث
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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

متوسطعلم 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

مقبولعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق 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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

علي حسن علو حسين اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

علي تغلب حسن شنتاف الندىاسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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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

جيدالتربية المقارنة7

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

علي حسين عبد الحسين اسماعيل اسم الطالب

االحصاء االستداللي 

        علم النفس 

الفسيولوجي
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 

علي ستار شكر محمود اسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم 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
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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

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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

علي مجيد حميد عبد هللا اسم الطالب

االحصاء االستداللي 

        علم النفس 

الفسيولوجي
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 

علي عبد الكريم عبد الرضا اسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات
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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

جيدالتربية 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

أمتيازعلم 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

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

عمر زيد عمران حمد ظاهر 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 

عمر سعدون حمزة نجم اسم الطالب
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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

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق التدريس العامة5

جيدعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية المقارنة7

ضعيفعلم 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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

ياسين عباس قحطان ياسيناسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

نور الهدى خليل ابراهيم عبداسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيدعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم 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

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

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

غزوان داود خضير جاسم اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

غزوان قاسم محمد الياس اسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتيازاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

أمتيازعلم النفس المعرفي4

أمتيازطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

أمتيازعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتيازمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم 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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

غفران يعقوب احمد جاسم 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 

غفران عبد الناصر يوسف اسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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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

مقبولالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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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

ضعيفعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

غيث كريم جوهر مراد  اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

فائز نصيف جاسم علوان اسم الطالب



الدور الاولمسائيالثالث
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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

جيدالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثالث

80

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

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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

محمد بريسم عبد هللا صالحاسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

محمد احمد محمود حسين اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية 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

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

محمد حسين حميد حسين اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 حسين علوان مرعيد اسم الطالب
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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 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

متوسططرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم 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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

ياسين احمد غايب حميد اسم الطالب

االحصاء االستداللي 

    علم النفس 

المعرفي
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 رحيم علي كمر اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم 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

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

         علم النفس 

الفسيولوجي
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 قاسم حقي حسن اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 مالك عطا حسين اسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم 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

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق 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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

محمود مجيد خلف حموداسم 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 موفق عبد الحسين محسن اسم الطالب

االحصاء االستداللي 

        علم النفس 

الفسيولوجي
ناجح قرار

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

مقبولعلم 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

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

مروان اياد غازي كاظم 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 

مروان سمير خميس اسماعيل اسم الطالب
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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

مقبولعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

ضعيفعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

جيدعلم 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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مصطفى خالد عباس كريم اسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مصطفى حيدر مهدي حسناسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

مالحظات



الدور الاولمسائيالثالث

93

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 العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

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 سامي اسماعيل ابراهيم اسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مصطفى ليث نوري حسين اسم الطالب
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95

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثالث
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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

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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مقدام محمد جباره صالح اسم الطالب

االحصاء االستداللي 

        علم النفس 

الفسيولوجي
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 

مصطفى نجم عبد هللا شامل اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

مالحظات



الدور الاولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات 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 العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

متوسططرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

منير جاسم محمد علي اسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

ميامي حاتم حبسي حسن اسم الطالب
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99

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

جيد جداًعلم النفس التجريبي3

جيدعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتيازمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

ضعيفعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية المقارنة7

مقبولعلم 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 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

نوار قاسم طابور غضب اسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

ميس مقبل دوالب حمادي اسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

مقبولطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيد جداًطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

جيدعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتيازمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

نور مهدي محمد عباس اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

هبة نجم اسماعيل كاظم اسم الطالب



الدور الاولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستداللي1

جيد جداًالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

متوسطعلم النفس المعرفي4

جيدطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

جيدالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرجيد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيداالحصاء االستداللي1

أمتيازالتقنيات التربوية2

أمتيازعلم النفس التجريبي3

جيد جداًعلم النفس المعرفي4

أمتيازطرائق التدريس العامة5

أمتيازعلم النفس الشخصية6

أمتيازالتربية المقارنة7

أمتيازعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتيازمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

هبة محمد خليل ابراهيم 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 

هند علي حمادي صالح اسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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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

متوسطالتربية المقارنة7

متوسطعلم 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

جيدطرائق التدريس العامة5

جيد جداًعلم النفس الشخصية6

جيد جداًالتربية المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسيولوجي8

الــــــتقديرأمتيازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتيازمنهج البحث العلمي10

0مادة العبورالثانية110

120

ناجح قراراالحصاء االستداللي

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 

وليد ادريس احمد سعود اسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

وهيب عبد الكريم وهيب اسم الطالب
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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
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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

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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