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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

عائشه رافد كرٌم اسماعٌلاسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

عباس خالد علً عبداسم الطالب

             

نتائج االمتحانات النهائية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح             

ناجح

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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مالحظات

له دورثانً

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

عبد االمٌر مجٌد ابراهٌم عٌسىاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

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

عبد االله محمود داود سلماناسم الطالب
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متوسطفروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 

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

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً

نتائج االمتحانات النهائية 

عبد الرحمن ستار جمعه محمود

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

             

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي  

عبد الرحمن صالح نوري محمداسم الطالب
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عبد القادر كٌالن طه علوان

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

عبد هللا حراز حسٌن مرعًاسم الطالب

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً             

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً             
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ناجح قرار  أسس تربٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

عذراء حسٌن علً محمداسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

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

ناجح

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عدي احمد عبد حسناسم الطالب

             

2022-2021للعام الدراسي  

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات
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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

عصام حبٌب توفٌق علً

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح             

علً احمد فواز جامل

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

اسم الطالب

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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120

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً             

علً حسٌن محمود محمد

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

             

2022-2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي  

اسم الطالب

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

علً حمٌد ٌحٌى باش اغا

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

له دورثانً

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1
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جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5
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جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2
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120

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح             

مالحظات

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

علً رعد كرٌم حسن

علم النفس العام

علً رشٌد حمٌد حسٌناسم الطالب

ناجح قرار
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

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

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

علً ماجد حمٌد رشٌداسم الطالب

علً قاسم طاهر حمودياسم الطالب

ناجح             

2022-2021للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحياالول 

19

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

علم النفس العام

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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 

عمر جاسم محمد حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

علً نافع مهدي عبداسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي  
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

غسق احمد خلٌل غضبان

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  

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

عهد سعدون مزهر عواداسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

مقبولفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

غفران امٌر حسن سلطان

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

غفران شاكر حسٌن سعٌداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

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

نتائج االمتحانات النهائية 

علم النفس العام

اسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح قرار
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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
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

له دورثانً

ناجح             

غٌث رحٌم مطشر جاري

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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

اسم الطالب

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

اسم الطالب

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

فاتن فاروق جبار احمد

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

             

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

فاطمة ثاٌر مجٌد عبداسم الطالب

فاطمة جاسم محمد عبداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحياالول 

29

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص 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

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

فاطمة جاسم محمد كاظم

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

فاطمة صدٌق توفٌق علً

له دورثانً             

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

             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم 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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

له دورثانً             

2022-2021للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

فاطمة عماد حاجم سلطان

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

علم النفس العام

ختم اللجنة االمتحانٌة

فاطمة علً رحٌم حسٌن

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح قرار

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق 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

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

فاطمه رٌاض مجٌد جار هللا

فاطمه خالد ابراهٌم ارحٌم

ناجح             

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

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

جٌدتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

فاطمه عبد الصاحب كاظم محمداسم الطالب

له دورثانً             

فاطمه محمد الطٌف عباساسم الطالب

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

فرٌد كمال فرٌد محمداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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

قبس طه متعب صالحاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

مقبولعلم 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

جٌدتربٌة بٌئٌة3

مقبولفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌدعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

كرار حٌدر علوان عطٌةاسم 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 

كرار ناصر غاسم عبد هللااسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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
جٌدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

كرم الباري محمود شكراسم 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 

كوثر سرمد سالم حموداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

جٌدتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

لبنى محمد قاسم عبد االمٌراسم 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 

مارٌا ابراهٌم كاظم عزٌزاسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربٌة

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق 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

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مارٌا محمد حسٌن طناشاسم 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 

ماهر محمد عبد هللا حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

مقبولأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق 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
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد رعد عبد جاسماسم الطالب

ناجح قرارعلم النفس العام

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 

محمد قاسم حزام عوٌداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

مقبولأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

جٌدعلم 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

ضعٌفأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

مقبولفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌدعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد هاشم جاسم حمادةاسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربٌة

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 

محمد وائل سلمان احمداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم 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

جٌدتربٌة بٌئٌة3

مقبولفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد ٌوسف ٌونس حسٌناسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربٌة

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 

مرتضى محسن نجم عبد هللااسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربٌة

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌدعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مروان عدنان عبد العزٌز جاسماسم 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 

مروة رعد شرٌف علوياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

متوسطأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مرٌم ثامر حاتم كاظماسم 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 

مرٌم صبحً حمادي احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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57

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس العام1

جٌد جداًأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق 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

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مرٌم علً فاضل ٌاسٌناسم 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 

مرٌم محمد سلمان داوداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

متوسطأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

60

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مصطفى باسم ابراهٌم نجماسم 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 

مصطفى جاسم حسٌن عوٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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
جٌدعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مصطفى حمٌد راغب حموداسم 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 

مصطفى عبد الرضا خضٌر عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

مقبولأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

مقبولفروق 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
ضعٌفعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

مقبولفروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مصطفى علً حسٌن كاملاسم 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 

مصطفى محمود ذٌبان خطٌباسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

ضعٌفأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

66

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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مقتدى ماجد حكمان عناداسم 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 

منتظر ستار جبار نعمةاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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 

68

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

جٌدأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

جٌد جداًفروق فردٌة4

جٌد جداًعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

منى جمال حمادي علٌوياسم 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 

مها غنً ٌاسٌن حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

مقبولأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مهدي صالح عزٌز علً اسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربٌة

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 

مهند طالب خلٌل اسماعٌلاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

موج حمٌد عبد علًاسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربٌة

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 

مٌادة مصعب عصام رشٌداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

جٌدأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مٌاده اثٌر عبد علًاسم 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 

مٌس عصام عبد الرزاق سلماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

ضعٌفأسس 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
متوسطعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مٌس محمد شاكر محموداسم 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 

نازك احمد مطلك محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم 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

ضعٌفأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نبأ علً كرٌم 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 

نبراس لٌث عادل حسناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌدعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نوال عمار حمٌد حسناسم 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 

نور الهدى رعد قدوري خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

مقبولفروق فردٌة4

مقبولعلم 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
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

ضعٌفتربٌة بٌئٌة3

ضعٌففروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفعربٌة عامة7

ضعٌفحاسوب8

الــــــتقدٌرضعٌفحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نور حٌدر عدنان رزٌجاسم 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 

نور صالح عبد جواداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نور عاصً كرٌم برٌسماسم 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 

نور محمود خلف علًاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

جٌدفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نوره خالد مهدي ابراهٌماسم 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 

هاجر حسٌن علوان محموداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

مقبولحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس العام1

متوسطأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

متوسطعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌدعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌدحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هاجر سعد عبد هللا منهلاسم 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 

هالة احسان جاسم لطٌفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هبة عادل طاهر كاملاسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربٌة

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 

هبة عبدهللا حسٌن علواناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

مقبولأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 
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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

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هبه صالح ابراهٌم كاظماسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربٌة

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 

هدى شاكر محمود خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

مقبولأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

مقبولفروق فردٌة4

جٌدعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

متوسطحاسوب8

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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هدى فاروق محمود محمداسم الطالب

ناجح قرار  أسس تربٌة

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 

هدٌل علً أحمد عبداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحياالول 

95

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

أمتٌازتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق 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
متوسطعلم النفس العام1

مقبولأسس تربٌة2

جٌدتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

مقبولعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرجٌد جداًحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

همام عالء عزٌز اسماعٌلاسم 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 

هٌام حازم عاصً شاوياسم الطالب

  أسس تربٌة    

علم االجتماع 

التربوي

ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحياالول 

98

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس العام1

ضعٌفأسس تربٌة2

جٌد جداًتربٌة بٌئٌة3

متوسطفروق فردٌة4

ضعٌفعلم االجتماع التربوي5

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًعربٌة عامة7

جٌدحاسوب8

الــــــتقدٌرأمتٌازحقوق انسان9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هٌام خلٌل ابراهٌم حسٌناسم 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 

ٌوسف رباح صالح احمد اسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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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100

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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

الدور االولصباحياالول 

108

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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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
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0مادة العبوراالولى100
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2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

أسس تربٌة2

تربٌة بٌئٌة3

فروق فردٌة4
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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