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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

انوار حميد محمد حسيناسم الطالب

انفال صباح برع حسناسم الطالب

ناجح قرارعلم النفس العام

2021-2020للعام الدراسي  

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

أمتيازأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

             

 تهانينا النجاح والتوفيق

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ناجح

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

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

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج الامتحانات النهائية 

ايالف ربحان كاظم عليوياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

ايات ابراهيم احمد حسيناسم 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
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

ناجح             

نتائج الامتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانية

ايمن علي ابراهيم زيدان

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021-2020للعام الدراسي  

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

ايمن سامي حمد عواداسم الطالب

نتائج الامتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ايه احمد محمد علي

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

ايه قيصر قاسم محمداسم 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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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

ناجح

له دورثاني             

ايه محمد سليمان عبد هللا

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

ايه محمود عطية علوان

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة



الدور الاولصباحيالاول 

27

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيدفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

             

             

مالحظات

التعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

 تهانينا النجاح والتوفيق

2021-2020للعام الدراسي  

ناجح

مالحظات

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

إبراهيم حبيب لفتة حميداسم الطالب

أيالف محمد علي عبد هللااسم 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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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

آمنه سعد اسماعيل محيسن

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

بتول حمد شهاب احمد

ناجح             

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
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

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 

براء صبار يونس مهدي

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم الإنسانية 

اسم الطالب

             

ختم اللجنة االمتحانية

بثينه مزهر محمود داود

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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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانية

بيداء عبد كريم مطر

بكر عبد هللا خضير عبد هللا

ناجح             

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

ناجح             

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 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6
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جيدحاسوب8
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120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

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 

تبارك جبار صبر خميساسم الطالب

ناجح             

تبارك جمال اسماعيل غفوراسم الطالب

له دورثاني             

نتائج الامتحانات النهائية 

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

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 العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

تبارك سمير سفاح دحلوساسم 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

تبارك عمر عطا ابراهيماسم 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 العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

تبارك مزهر عبد هللا 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 

تبارك ناطق سعدي طعمهاسم 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 العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

تبارك يوسف توفيق غناوياسم 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 

تقوى ياسين طه 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 العام1

جيد جداًأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

تقى خير هللا نعمان عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

حسين جاسم محمد محسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

أمتيازنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

حسين ستار علوان حسيناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

حسين عباس محمود 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 العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

حسين عدنان حسين خليلاسم 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 

حسين مكي ابراهيم سعدوناسم 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
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

حسين نهاد كاظم غيداناسم 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 

حنان رعد هادي نصيفاسم 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 العام1

أمتيازأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

حوارء داود سلوم محموداسم 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 

حوراء محمد جمعة حرفشاسم 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 العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

حيدر خليل ابراهيم زيداناسم 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 

حيدر سعد مزعل جابراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

حيدر صادق محمد إبراهيماسم 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 

خطاب حسين لفته محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

دعاء نافع كاظم علياسم 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 

دعاء هالل علي حمودياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

دعاء وليد ابراهيم عبد علياسم 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 

رانيا حيدر صادق عبد الرزاقاسم 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 العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

رحمة منير اسماعيل خليلاسم 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 

رسل طه عبد هللا نصيفاسم 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
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

رسل عبد الستار ابراهيم غيدان اسم الطالب

له دورثاني             

مالحظات

 له دور ثاني بالمواد المؤشرة

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

رسول ثاير عبد الحسن علياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

رغد نوري حسين خضيراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

رقية احمد شهاب سلماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

رقية حيدر احمد حسيناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

رقيه محمود محمد محمداسم 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 العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

رنا محمد عبد الرزاق حسيناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

روان جمال ياسين 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 العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

رونق جبار مطلك عبد هللااسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

رؤى اسعد ابراهيم مهدياسم 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 العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زهراء احمد حامد شاللاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زهراء حسن كاظم اسم 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 العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

مقبولنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زهراء حسين علي حسيناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زهراء حميد عيدان علياسم 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
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زهراء فرحان دحلوس ثجيلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زهراء فيصل غازي جياداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زينب رضا عمران اسداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زينب ضياء حسين سعوداسم 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 العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

82

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زينب عباس فاضل عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زينب علي حسين علياسم 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 العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زينب مهند محسن محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زينب وهاب سرحان ملحاناسم 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 العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

زينة هيثم عبد موسىاسم 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 

ساجد حامد جاسم عباساسم 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
ضعيفعلم النفس العام1

ضعيفأسس تربية2

ضعيفتربية بيئية3

ضعيففروق فردية4

ضعيفعلم االجتماع التربوي5

ضعيفنصوص انكليزية6

ضعيفعربية عامة7

ضعيفحاسوب8

الــــــتقديرضعيفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

سارة جمال حاتم منهلاسم 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 

ساره بدر ناوي رحيماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

ساره كاظم حمدان 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 

ساره نوري لطيف رزوقياسم 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 العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

سجاد احمد ابراهيم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

سجود حسين علي محمداسم 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 العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

سجى جاسم محمد سلمان اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

سجى جواد لفته محمداسم 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 العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

سجى حسين صالح غواراسم 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 

سجى عبدالسميع عبدالرحمن ابراهيماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيد جداًعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

أمتيازعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

سجى قحطان علي جاسماسم 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 

سجى هاشم عبد احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 



الدور الاولصباحيالاول 

99

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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100

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

سجى ياسين سدره عزيزاسم 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 

سرور صباح حسين علياسم 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 العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

سرور قبس عبد المحسن علياسم 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 

سرى خالد ابراهيم 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
متوسطعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

سرى معمر حسن مهدياسم 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 

سعد راضي شهاب 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 العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

سلوى محمود حسين علياسم 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 

سمر نايف خضير خميساسم 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 العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرجيد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

سيف شالل كريم جساماسم 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 

سيف علي خضير عباساسم 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 العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيدنصوص انكليزية6

جيد جداًعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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110

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيد جداًحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

شذى يوسف ارحيم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 

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

نتائج الامتحانات النهائية 

شيماء وادي موسى حميداسم 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 العام1

جيد جداًأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

صبا عمار احمد محموداسم 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 

صفاء محمد سلمان عبوداسم 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 العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

ضحى حمد شهاب ابراهيماسم 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 

ضحى خلف علي زيداناسم 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 العام1

جيدأسس تربية2

جيد جداًتربية بيئية3

جيد جداًفروق فردية4

جيدعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جيدعلم النفس العام1

جيدأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

ضحى قاسم سعيد متعباسم 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 

ضحى هيثم مصطفى حميداسم 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 العام1

متوسطأسس تربية2

أمتيازتربية بيئية3

أمتيازفروق فردية4

جيد جداًعلم االجتماع التربوي5

جيد جداًنصوص انكليزية6

أمتيازعربية عامة7

جيدحاسوب8

الــــــتقديرأمتيازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

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

نتائج الامتحانات النهائية 

طيبه عباس ابراهيم حبيباسم 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 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانينا النجاح والتوفيق

نتيجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانيةالتعد هذه النتيجة وثيقة رسمية :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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120

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

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 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120

الدور الاولصباحيالاول 

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 العام1

أسس تربية2

تربية بيئية3

فروق فردية4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكليزية6

عربية عامة7

حاسوب8

الــــــتقديرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانية110

120
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