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 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانية

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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2021-2020للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

علي زهير فهيم مجيداسم الطالب
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نتائج الامتحانات النهائية 
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ناجح
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ناجح             
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علي عبد هللا صالح خلفاسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 
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نتيجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب
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ناجح             

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ناجح             

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانية

عمر احمد طه محمد

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

علياء خالد شاكر حميداسم الطالب

نتائج الامتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 
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نتيجة مواد العبور السنة السابقة

عمر عباس فاضل سلمان

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

غفران جواد علي فهداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

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

نتائج الامتحانات النهائية 

             

اسم الطالب

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

مالحظات

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021-2020للعام الدراسي  

ناجح
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ناجح
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غفران صالح حسن عباس

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

اسم الطالب

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

اسم الطالب

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

فاطمة احمد علي عبد هللا 

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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مالحظات

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021-2020للعام الدراسي  

ناجح

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

فاطمة حافظ ناظم خضيراسم الطالب

فاطمة فوزي علي ناصراسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

 تهانينا النجاح والتوفيق

ناجح

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

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

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 
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ناجح

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

اسم الطالب

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

فاطمه صدام محمد ثلج

ناجح             

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

             

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

اسم الطالب
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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 

فاطمه قاسم صالح عبد هللا
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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

اسم الطالب

             

ختم اللجنة االمتحانية

فاطمه عبد  حسن نحش

2021-2020للعام الدراسي  

ناجح

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات
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متوسطمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

قتيبة خليل ابراهيم عطية

قاسم احمد باشا عبد

ناجح             

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

ناجح قرارعلم النفس التربوي

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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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

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

مالحظات

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

كرار هاشم حسين حمد اسم الطالب

ناجح             

كريم مجيد كريم كاظماسم الطالب

ناجح             

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

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

متوسطاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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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

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

لقاء سعد علي 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

ماريا عبد الحميد صالح ايوباسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

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

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

40

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

متوسطعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

محمد اسعد ياسين خلف اسم الطالب

علم النفس التربوي 

 علم النفس النمو    

  احصاء وصفي
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 قادر علي حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

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

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

ضعيفاحصاء 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

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مروان ابراهيم دخيل خميساسم 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 

مروه محمود حمد عجيلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

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

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

متوسطعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيدالتخطيط 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

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

أمتيازتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مريم حامد حسين علياسم 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 

مريم عبد هللا عبد احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

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

جيد جداًعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مريم فخري بدري 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 

مريم قاسم محمد خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

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

جيدعلم النفس النمو2

جيد جداًعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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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

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مريم محمد رشيد جساماسم 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 

مصطفى ابراهيم مجيد عبد الحميداسم 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 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جيد جداًعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج 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
مقبولعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

متوسطعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مصطفى حارس حميد رشيداسم 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 

منار خالد سيد غني معروف اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالثاني

51

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

52

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جيد جداًعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مهدي عبد الرسول محمد رشيداسم الطالب

علم النفس التربوي 

       احصاء وصفي
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 

ميس عماد مزهر حسيناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالثاني

53

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيد جداًعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

نزار حسين شهاب حمداسم 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 

نور الهدى محمود عباس حسيناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالثاني

55

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس التربوي1

ضعيفعلم النفس النمو2

ضعيفعلم النفس االجتماع3

ضعيفعربية عامة4

ضعيفمنهج وكتاب مدرسي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفاحصاء وصفي7

ضعيفتعليم مستمر8

الــــــتقديرضعيفالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىضعيفحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

أمتيازنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

أمتيازتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

نور حسن هاي ثامراسم 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 سعد صالح ضارياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالثاني

57

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

أمتيازتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

نوره بريسم كيطان بريسماسم 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 

هاجر عدنان محمد خميساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالثاني

59

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيد جداًعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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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

أمتيازتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

هدى سعد سلماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

هدير عبد الوهاب نوري عيدياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالثاني

61

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 العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

62

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس التربوي1

ضعيفعلم النفس النمو2

ضعيفعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

ضعيفاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

هديل محمد ابراهيم سالماسم 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 

هشام محمد عزي شاللاسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالثاني

63

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

أمتيازتعليم 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

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

ورود محمد علي راشداسم 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 

وطبان رعد نجم يونساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالثاني

65

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيد جداًعلم النفس النمو2

جيد جداًعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

ضعيفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

ضعيفاحصاء وصفي7

ضعيفتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

ياسر غضبان صيهود شهاباسم 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 

يقين عبد حميد مدباسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالثاني

67

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

68

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

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالثاني

69

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

70

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

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائية 



71

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

72

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

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

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 



73

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

74

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

75

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 

0اسم الطالب



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

76

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

77

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب



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

78

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

79

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             



علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

80

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

81

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             



منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

82

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

83

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات



احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

84

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

85

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

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

 تهانينا النجاح والتوفيق



الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

86

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

87

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

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة



0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

88

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

89

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

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة



الدور الاولصباحيالثاني

90

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

91

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

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالثاني

92

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

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

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور 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

95

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

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائية 



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
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

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

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 



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

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

100

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 

0اسم الطالب



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

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

102

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب



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

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

104

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             



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

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

106

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             



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

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

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات



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

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

 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

 تهانينا النجاح والتوفيق



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

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

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة



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

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

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة



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

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

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



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

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

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور 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

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

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

نتائج الامتحانات النهائية 

0

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

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

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



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
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

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

             

2021-2020للعام الدراسي  

             

مالحظات

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

0اسم الطالب

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

0اسم الطالب

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانية

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 



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

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

125

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

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

0اسم الطالب

0

             

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

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

0اسم الطالب

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق



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

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

127

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

2021-2020للعام الدراسي  

             

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

0

             

مالحظات

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

0

 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 

نتائج الامتحانات النهائية 

اسم الطالب

اسم الطالب



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

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

129

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

             

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

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

             

نتائج الامتحانات النهائية 



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

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

131

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

             

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 

0اسم الطالب

             



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

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

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 

0اسم الطالب

             

مالحظات



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

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

 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

 تهانينا النجاح والتوفيق



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

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

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة



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

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

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

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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة



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

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

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

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 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة



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

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

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

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة



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

145

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

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

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

 تهانينا النجاح والتوفيق

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 



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
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

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

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 



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

علم النفس االجتماع3

عربية عامة4

منهج وكتاب مدرسي5

نصوص انكليزية6

احصاء وصفي7

تعليم مستمر8

الــــــتقديرالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالثاني

0اسم الطالب150

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 



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

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

             

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات


