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 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

2022-2021للعام الدراسي  

له دورثانً             

ناجح

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

له دورثانً
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2022-2021للعام الدراسي  

احمد فاضل عبد الواحد حسٌناسم الطالب

علم النفس العام  

أسس تربٌة
ناجح قرار

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

احمد دحام عبد الرحمن حمٌد

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

له دورثانً             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 
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ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة
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نتائج االمتحانات النهائية 
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نتائج االمتحانات النهائية 
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علم النفس العام  

أسس تربٌة
ناجح قرار

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌة
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اسراء خمٌس عواد كاظماسم الطالب
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 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

احمد قٌس حمٌد توفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسماء هاشم حسون علًاسم الطالب
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التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات
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االء غانم خلٌل دعاجاسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله
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نتائج االمتحانات النهائية 
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نتائج االمتحانات النهائية 
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التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

             

ناجح             

امنه نصٌف صالح مهدي

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة
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اٌالف كرٌم غٌدان مظلوماسم الطالب

ناجح قرار

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اٌمن عامر حسن هادي

  أسس تربٌة

نتائج االمتحانات النهائية 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح قرار  أسس تربٌة

مالحظات

اسم الطالب

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

له دورثانً             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

له دورثانً             

2022-2021للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اٌه مؤٌد عبد القادر عبد الحمٌداسم الطالب

اٌه محمود عطٌة علواناسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

أسامة محمد صاحب حمٌدياسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

آٌه باسم قاسم علًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

بشرى مهدي صالح دبٌس

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2022-2021للعام الدراسي  

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

بتول محمد فلٌح حسناسم الطالب

له دورثانً             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

ناجح قرار  أسس تربٌة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح قرار

مالحظات

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2022-2021للعام الدراسي  

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

علم النفس العام  

أسس تربٌة

اسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

بنان ضٌاء كهالن حسٌناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

بكر كرٌم عبود كرٌم

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

تبارك جمال شهاب احمد

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

ناجح             

تبارك بركان عزت عباس 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

اسم الطالب

  أسس تربٌة

مالحظات

ناجح قرار
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌدعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

تبارك صباح احمد ذٌاباسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ناجح قرار

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

تبارك حسٌن علً كرٌماسم الطالب

             

  أسس تربٌة

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

له دورثانً

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

  أسس تربٌة

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

تقوى عدنان هاشم قدوري

             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح قرار

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

تبارك ناجً خزعل نصٌف

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح قرار

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌة

تماره قاسم منصور علً

  أسس تربٌة

جنان سالم حسوناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

ناجح             

2022-2021للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح قرار

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

  أسس تربٌة

جواهر عباس فاضل محمد

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

حارث احمد اسماعٌل سالم
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

حسٌن باسم جاسم محمداسم الطالب

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

حسام حسٌن عبد هللا حسناسم الطالب

             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

حوراء حٌدر سلمان صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

حنٌن حمٌد عبد الرحمن حمٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

دالل خلٌل اسماعٌل احمداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

حوراء عبد الوهاب ٌاسٌن محموداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

مقبولفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

دنٌا طارق حاتم عبد االمٌر اسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربٌة

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

دالل علً حسن محمداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

رسل عبد االمٌر عباس مهدياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

رسل احمد سكران جندٌلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

رسل هٌثم موفق سمٌر اسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

رسل عبد الستار ابراهٌم غٌدان اسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

رقٌه مطر نجم عبٌداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

رفل محمد حسٌن هاللاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 

49

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زهراء اسماعٌل سعود نجماسم الطالب

علم النفس العام  

أسس تربٌة
ناجح قرار

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زهراء احمد رضا اشكفتًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زهراء جاسم محمد عبداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زهراء جاسم ثجٌل مشارياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌدعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زهراء شاكر عبد الرضا سهٌلاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زهراء زكرٌا ٌحٌى عبد العباساسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زهراء علً جاسم خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زهراء عدنان جبار ابراهٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زٌنب حسن حسٌن عاٌشاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب جمال عبد حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زٌنب لٌث مهدي حسٌناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب فالح محمود عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زٌنة فٌصل خلٌفة صكراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنة صالح مهدي راشداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سارة جمال حاتم منهلاسم الطالب

ناجح قرارعلم النفس العام

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنه عقٌل عباس عبداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ساره احمد علً فرحاناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

سارة صادق حسن جواداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ساره صالح حسن عبوداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ساره جاسم محمد شكٌراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سجاد جمال امٌن رشٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ساره عباس محمود شهاباسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سجى فالح اٌوب جواداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

سجى علً اسماعٌل طاهراسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربٌة

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سرى مؤٌد حسٌن محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

سرى سعد قاسم رضااسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 

75

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سفانه حاتم اسماعٌل منصوراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

سعد سامً حمٌد ابراهٌماسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

شاكر حمٌد رشٌد خضٌراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

سفٌان لطٌف جاسم حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌدعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

شمس احمد ابراهٌم غٌداناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

شذى جاسم عدنان كاطعاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

شهد صدام حسٌن حموداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

شهد صباح عبد اللطٌف حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 

83

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

متوسطتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

84

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

شهد عبد الرزاق مهدي عنٌفصاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

شهد عادل حسن علًاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 

85

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

شهد عالء علوان ناصراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

شهد عبد المنعم عبد الستار بطٌخاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

شهد معد عباس فرحاناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

شهد محمد حمود غربً اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

أمتٌازفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌد جداًحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

شٌماء مهدي هندياسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

شٌماء صبحً عزٌز علواناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

صفا هٌثم شحاذه محموداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

صفا محمد عبد الحمٌد قادراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

متوسطتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌدعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ضحى علً حسٌن جاسماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

صفد عماد محمد عباراسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

مقبولفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ضحى محمد عبد الستار كرٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ضحى عمر امٌن غناوياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ضحى مسرور محمد حسٌناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ضحى محمود محمد لطٌفاسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربٌة

مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

طه صباح حمٌد زغٌراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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نتائج االمتحانات النهائية 

طاهر طارق طاهر حسناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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نتائج االمتحانات النهائية 

طٌبه عماد ضاري سلٌماناسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربٌة

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5

نصوص انكلٌزٌة6

عربٌة عامة7

حاسوب8

الــــــتقدٌرحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس العام1

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4

علم االجتماع التربوي5
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