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120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5
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الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

        احصاء 

وصفي
ناجح قرار

2021-2020للعام الدراسي  

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

ايالف ايهاب اكرم رعيداسم الطالب

ايات سهيل نجم ضايعاسم الطالب

مالحظات

نتائج الامتحانات النهائية 

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانية

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

ختم اللجنة االمتحانية

2021-2020للعام الدراسي  

نتائج الامتحانات النهائية 

ايمان ناجي ناصر هادياسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

ايه خليل سلطان حسين اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

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

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

             

 تهانينا النجاح والتوفيق

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ناجح

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانية

ايه محمد جواد كاظم

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2021-2020للعام الدراسي  

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

ايه شعالن حاتم محمداسم الطالب

ناجح             

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانية

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

        احصاء 

وصفي
ناجح قرار

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

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 

علم النفس التربوي

اسم الطالب

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

بان معد حمد براكاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح قرارعلم النفس التربوي

بارق ياسين بدر خليفة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1
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جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6
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0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

تبارك اركان خضر

 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

        احصاء 

وصفي
ناجح قرار

بيداء فالح مهدي صكر

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

اسم الطالب

             

مالحظات

ناجح



الدور الاولصباحيالثاني

27

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8
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0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيد جداًعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

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

تسنيم عادل راشد صالحاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

 تهانينا النجاح والتوفيق

ناجح

ناجح

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

تبارك عبد الهادي خليل علوشاسم الطالب

             

             

مالحظات

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021-2020للعام الدراسي  
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيد جداًعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

ناجح

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

             

 تهانينا النجاح والتوفيق

تمارا ياسر محمود كاظم

             

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

تقى جواد كاظم مهدي

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

متوسطعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًحاسوب10

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

تماظر عماد احمد كركوز

             

جاسم محمد خلف علياسم 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
جيد جداًعلم النفس التربوي1

جيد جداًعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5
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أمتيازعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًحاسوب10

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ناجح             

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

             

جنان فاضل دعدوش سوسة

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

جيهان سلمان حميد
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

نتائج الامتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

حسين فاروق حسين علياسم الطالب

ناجح             

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 

حسن فالح مهدي محمداسم الطالب

             

مالحظات

2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيد جداًعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

38

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيد جداًعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

حوراء صالح عبد الكريم صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

حمديه نجم عبد هللا محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

خالد شهاب احمد نجماسم 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 

حياة ياسين 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
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

42

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

دعاء سعد الطيف خلف 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 

ختام فيصل مهدي محسن اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيد جداًعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

ضعيفاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

رانيا شهاب احمد ثامراسم 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 

دنيا عصام حسن فارساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيد جداًعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

متوسطعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

متوسطنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

رسل حسين علي شندوخ اسم الطالب

ناجح             

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 

رانيه عبدهللا علي محمداسم الطالب

ناجح قرار  علم النفس النمو

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

رسل لطيف مجيداسم الطالب

ناجح قرارعلم النفس التربوي

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 

رسل عبدهللا دايح علياسم الطالب

        احصاء 

وصفي
ناجح قرار

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

رغد خميس احمد حسناسم الطالب

ناجح             

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 

رضا عدي رضا خلفاسم الطالب

ناجح قرار  علم النفس النمو

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيد جداًعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

متوسطعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

أمتيازتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

رنده حاتم عبد جواداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

رقية سعد ارحيم 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
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيد جداًعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زهراء جاسم محمد كاظماسم 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 

رؤى محمود فهد حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

متوسطعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زهراء علي جامنير جواميراسم 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 

زهراء حسين علي احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زهراء نعمان غالم حسيناسم 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 

زهراء مقداد عبد خماساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زينب اديب عارف فارساسم الطالب

ناجح             

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 

زينب احمد كاظم ياسيناسم الطالب

ناجح قرارعلم النفس التربوي

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولصباحيالثاني

61

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زينب حسين حسن كاظماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زينب اركان كريم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس التربوي1

جيد جداًعلم النفس النمو2

أمتيازعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازاحصاء وصفي7

أمتيازتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زينب شهاب حسين علواناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زينب سليمان لطيف احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيد جداًعلم النفس النمو2

جيد جداًعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زينب عباس طالب حسيناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زينب صدام سلمان جواداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولصباحيالثاني

67

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زينب علي حميداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زينب عبد الرحمن احمد مطلكاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

زينب يوسف غني حسيناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زينب غسان علوان محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

متوسطعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ساره نجم عبد هللا حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

ساره جميل حميد 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
جيدعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

سجاد حسين خليفة عباساسم الطالب

ناجح قرارعلم النفس التربوي

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 

سامر جميل سمين اسماعيلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولصباحيالثاني

75

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

سجاد طاهر حميد عليوياسم الطالب

ناجح             

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 خالد جمعه علواناسم الطالب

        احصاء 

وصفي
ناجح قرار

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

سراب كامل إسماعيل سلماناسم الطالب

    علم النفس 

االجتماع
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 

سحر سامي احمد اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

ضعيفاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

سعدون محمد محمود جبش اسم 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 

سرى جمال عبد الغفور صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولصباحيالثاني

81

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

سليمان برهان عبد الرزاق عبد الكريماسم الطالب

ناجح             

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 

سلوان حسن عطية سعيداسم الطالب

        احصاء 

وصفي
ناجح قرار

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولصباحيالثاني

83
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علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

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



93

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

94

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

0اسم الطالب95

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

96

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

97

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
0اسم الطالب

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

             

مالحظات



علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

98

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

99

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

0اسم الطالب

             

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

             

مالحظات



علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

100

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

101

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

0اسم الطالب

             

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

             

مالحظات



منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

102

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

103

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مالحظات



احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

104

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

105

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8
 تهانينا النجاح والتوفيق

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 



الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

106

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

107

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

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 



0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

108

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

109

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولصباحيالثاني

110

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

111

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولصباحيالثاني

112

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

113

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولصباحيالثاني

114

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

115

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 



116

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

117

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

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



118

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

119

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

0

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

121

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

122

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
0اسم الطالب

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانية

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

2021-2020للعام الدراسي  

نتائج الامتحانات النهائية 

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

             



علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

123

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

124

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

             

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

             

             

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

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

0اسم الطالب

0



علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

125

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

126

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

اسم الطالب

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

             

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

0

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

2021-2020للعام الدراسي  

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

0اسم الطالب

             



منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

127

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

128

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

اسم الطالب

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

0

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة



احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

129

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

130

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8
 تهانينا النجاح والتوفيق

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 



الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

131

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

132

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 



0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

133

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

134

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولصباحيالثاني

135

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

136

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولصباحيالثاني

137

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

138

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 



الدور الاولصباحيالثاني

139

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

140

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

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

نتائج الامتحانات النهائية 



141

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

142

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

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



143

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

144

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

0اسم الطالب145

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

146

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

147

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
0اسم الطالب

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

             

مالحظات



علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

148

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

149

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

0اسم الطالب

             

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

             

مالحظات



علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

150

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

0اسم الطالب

             

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات


