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الدور الاولمسائيالثاني

18

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

متوسطعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانية

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتائج الامتحانات النهائية 

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

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

اية ماجد حمداسم الطالب

انفال عامر اسماعيلاسم الطالب

        احصاء 

وصفي
ناجح قرار

2021-2020للعام الدراسي  

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

        احصاء 

وصفي
ناجح قرار

مالحظات

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

ضعيفعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

ضعيفاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني
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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

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

             

 تهانينا النجاح والتوفيق

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

له دورثاني

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

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 

حسين فاضل كاظماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

حسن عبد الخالق مهدياسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانية

2021-2020للعام الدراسي  
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرسي5

مقبولنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني
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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

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

له دورثاني             

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ناجح             

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانية

حسين علي نافع

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

2021-2020للعام الدراسي  

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

حسين اكرم ثابتاسم الطالب

نتائج الامتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جيد جداًعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

حسين جواد كاظم

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

حوراء باسم احمداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

  علم النفس النمو   

   احصاء وصفي
ناجح قرار

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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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

أمتيازنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

مقبولنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

ناجح

  علم النفس النمو   

   احصاء وصفي
ناجح قرار

حنين علي حسن

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

حيدر امير نوري

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

متوسطعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

ضعيفاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيدالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

ضعيفاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

             

             

مالحظات

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

2021-2020للعام الدراسي  

له دورثاني

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

حيدر عبد الهادي ابراهيماسم الطالب

حيدر فاضل مهدياسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

له دورثاني

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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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

أمتيازنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

جواد جمال مصطفى

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 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

داود رائد محمد

        احصاء 

وصفي
ناجح قرار

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

             

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيد جداًعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

متوسطنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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 

زمن صالح حسن

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

اسم الطالب

        احصاء 

وصفي

ختم اللجنة االمتحانية

ريام عون احمد

2021-2020للعام الدراسي  

ناجح قرار

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

زاهر عبد خضير

زهراء جاسم عبد

ناجح قرار  علم النفس النمو

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

ناجح             

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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 الاولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

أمتيازنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

مالحظات

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

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

سجاد عباس عبوداسم الطالب

        احصاء 

وصفي
ناجح قرار

سحر محمود عبد الجباراسم الطالب

        احصاء 

وصفي
ناجح قرار

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جيد جداًعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

سرى حمد 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

طيبة جاسم خلف محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالثاني
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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

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

أمتيازنصوص انكليزية6

ضعيفاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

عباس حسين عباساسم الطالب

        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 

عبد السالم عادل رشيداسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

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

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

أمتيازعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

عبدهللا شامل حسيناسم 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 

عذراء كريم حسيناسم 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

ضعيفعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

ضعيفاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

أمتيازنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيد جداًتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

عذراء مجيد حميداسم 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 

عالء عبد الكريم شكراسم 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

جيدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

علي اياد رشيداسم الطالب

        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 

عماد علوان حسيناسم الطالب

        احصاء 

وصفي
ناجح قرار

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
ضعيفعلم النفس التربوي1

ضعيفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

ضعيفاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيدالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني

48

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

أمتيازنصوص 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 

عمر فاروق هادياسم 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 

عيسى نزار جواداسم 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

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

أمتيازنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

متوسطاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

غسق زياد طارقاسم الطالب

        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 

غيث احمد محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالثاني

51

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيد جداًعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

متوسطنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني

52

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

متوسطنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

فاطمة فالح 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 

فاطمة انور عبدهللااسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالثاني

53

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتيازعلم النفس التربوي1

أمتيازعلم النفس النمو2

جيد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتيازعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيد جداًحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني

54

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

فرح فليح 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 

فيصل مهدي صالحاسم 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 



الدور الاولمسائيالثاني

55

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جيد جداًعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني

56

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية 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 باسم محمداسم الطالب

        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 علي حسين جواداسم الطالب

        احصاء 

وصفي
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالثاني

57

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني

58

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص 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 صادق سعداسم الطالب

        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 عماد كاظماسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالثاني

59

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني

60

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

محمد مالك عبد عزالاسم الطالب

        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 

مصطفى ابراهيم خليلاسم الطالب

        احصاء 

وصفي
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالثاني

61

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

ضعيفاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني

62

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

أمتيازمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

مصطفى حافظ خليلاسم 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 

منار عامر خليلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالثاني

63

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس التربوي1

جيدعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

أمتيازنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني

64

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جيدعلم النفس االجتماع3

متوسطعربية عامة4

جيد جداًمنهج 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 

نور انور صالحاسم 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 

هزبر عباس عبد عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالثاني

65

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

جيدنصوص انكليزية6

مقبولاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني

66

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

ضعيفاحصاء وصفي7

متوسطتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

وجدان عامر محمداسم الطالب

        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 

يوسف رعد عبد النبي ياساسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

ضعيفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جيدعربية عامة4

جيدمنهج وكتاب مدرسي5

أمتيازنصوص انكليزية6

ضعيفاحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرجيد جداًالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

أمتيازعلم النفس االجتماع3

جيد جداًعربية عامة4

جيد جداًمنهج وكتاب مدرسي5

أمتيازنصوص انكليزية6

جيداحصاء وصفي7

جيدتعليم مستمر8

الــــــتقديرأمتيازالتخطيط التربوي9

0مادة العبوراالولىجيدحاسوب10

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

يوسف صفاء حسيناسم 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 

امنه دحام محمد اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولمسائيالثاني
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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 الاولمسائيالثاني
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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 الاولمسائيالثاني
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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 الاولمسائيالثاني
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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 الاولمسائيالثاني
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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 الاولمسائيالثاني

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 الاولمسائيالثاني

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 



75

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 الاولمسائيالثاني

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 الاولمسائيالثاني

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 



77

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 الاولمسائيالثاني

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 الاولمسائيالثاني
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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 الاولمسائيالثاني
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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 الاولمسائيالثاني
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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 الاولمسائيالثاني

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 الاولمسائيالثاني

83

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 الاولمسائيالثاني
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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 الاولمسائيالثاني
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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
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