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نتائج االمتحانات النهائية 
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مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

افراح هاشم علً شهاباسم الطالب

له دورثانً

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اقهار صالح عبدهللا محمود

             

نتائج االمتحانات النهائية 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح             

مالحظات

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

18

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

2022-2021للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اٌات سهٌل نجم ضاٌعاسم الطالب

الزهراء سلمان ٌاسٌن عباساسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثالث

19

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرضعٌفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

20

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

اٌة رجاء حمٌد محمداسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اٌة محمد عادل عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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 

له دورثانً

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

مقبولالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

اٌمان ناجً ناصر هادي

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  

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

اٌالف اٌهاب اكرم رعٌداسم الطالب

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح

مالحظات

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  

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

نتائج االمتحانات النهائية 

             

اسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اٌه خلٌل سلطان حسٌن اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

اٌمن موفق رشٌد علً 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اٌه محمد جواد كاظم

 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             

اٌه شعالن حاتم محمد

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسم الطالب

             

مالحظات

ناجح
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولمنهج البحث العلم10ً

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

بان معد حمد براكاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

بارق ٌاسٌن بدر خلٌفةاسم الطالب

             

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

ضعٌفالتقنٌات التربوٌة2

ضعٌفعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

ضعٌفطرائق التدرٌس العامة5

ضعٌفعلم النفس الشخصٌة6

ضعٌفالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرضعٌفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

ناجح

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

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

بٌداء فالح مهدي صكر

             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

له دورثانً

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

برزان باسم سلمان عبد

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

تبارك اركان خضر محمد

             

تبارك عبد الهادي خلٌل علوشاسم 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
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

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 

             

تسنٌم عادل راشد صالح

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

تقى جواد كاظم مهدي
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

تماظر عماد احمد كركوزاسم 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 

تمارا ٌاسر محمود كاظماسم الطالب

             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

جنان فاضل دعدوش سوسةاسم 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

جاسم محمد خلف علًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

حسن فالح مهدي 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 

جٌهان سلمان حمٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

41

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

حسٌن فاروق حسٌن علًاسم 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 

حسٌن علً طه عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

43

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

حمدٌه نجم عبد هللا محمداسم الطالب

ناجح             

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 

حسٌن ٌاسٌن عبود مسعوداسم الطالب

االحصاء االستداللً 

          منهج 

البحث العلمً

ناجح قرار

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

45

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

46

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

حٌاة ٌاسٌن 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 

حوراء صالح عبد الكرٌم صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

48

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

ضعٌفالتقنٌات التربوٌة2

ضعٌفعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

ضعٌفطرائق التدرٌس العامة5

ضعٌفعلم النفس الشخصٌة6

ضعٌفالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرضعٌفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

خالد احمد ابراهٌم خطاباسم 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 

حٌدر سعد احمد عواداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ختام فٌصل مهدي محسن اسم 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 

خالد شهاب احمد نجماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

52

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

دعاء سعد الطٌف خلف اسم 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 

داود رحمن داود خضٌر اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

رانٌا شهاب احمد ثامراسم 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 

دنٌا عصام حسن فارساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

رسل حسٌن علً شندوخ اسم 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 

رانٌه عبدهللا علً محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

رسل لطٌف مجٌداسم 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 عبدهللا داٌح علًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

60

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

رغد خمٌس احمد 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 

رضا عدي رضا خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

61

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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62

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

رنده حاتم عبد جواداسم 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 

رقٌة سعد ارحٌم خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

رؤى محمود فهد حسناسم الطالب

ناجح             

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 

رواء محً عبدهللا عٌسى اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللً

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زهراء حسٌن علً احمداسم 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 محمد كاظماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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67

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زهراء مقداد عبد خماساسم 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 علً جامنٌر جوامٌراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زٌنب احمد كاظم ٌ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 

زهراء نعمان غالم حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زٌنب اركان 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 

زٌنب ادٌب عارف فارساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زٌنب سلٌمان لطٌف احمداسم 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 حسٌن حسن كاظماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

75

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرأمتٌازاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

76

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زٌنب صدام سلمان جواداسم 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 شهاب حسٌن علواناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

77

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

78

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زٌنب عبد الرحمن احمد مطلكاسم 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 عباس طالب حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

79

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

80

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زٌنب غسان علوان 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 

زٌنب علً حمٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

81

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

82

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ساره جمٌل حمٌد جاسماسم 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 ٌوسف غنً حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

83

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

84

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

85

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سجاد حسٌن خلٌفة عباساسم 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 

سامر جمٌل سمٌن 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 

ساره نجم عبد هللا حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

86

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

87

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سجاد طاهر حمٌد علٌوياسم 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 

سجاد خالد جمعه علواناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

88

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

ضعٌفالتقنٌات التربوٌة2

ضعٌفعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

ضعٌفطرائق التدرٌس العامة5

ضعٌفعلم النفس الشخصٌة6

ضعٌفالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرضعٌفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

89

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سراب كامل إسماعٌل سلماناسم 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 

سحر سامً احمد اسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

90

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

91

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سعدون محمد محمود جبش اسم 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 جمال عبد الغفور صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

93

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سلٌمان برهان عبد الرزاق عبد الكرٌماسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللً

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 

سلوان حسن عطٌة سعٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

95

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سمٌه حسن ٌاسٌن 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 

سماح مازن حازم خضٌراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

97

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سٌف مصطفى سلطان 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 

سٌف سعد جاسم حسن اسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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98

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

شهد عناد كرٌم عباس اسم 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 

شعالن طه احمد خلٌلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

100

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

101

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

102

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

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

 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 ٌاسٌن خزعل عبداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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جٌدعلم النفس التجرٌب3ً
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 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌة
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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي  

االحصاء االستداللً

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

             



الدور االولصباحيالثالث

5

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

6

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

2022-2021للعام الدراسي  

عادل جمعة صالح عبد اسم الطالب

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

طٌبه عمار علً طه

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

له دورثانً             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 

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

اسم الطالب

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
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7

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

8

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح قراراالحصاء االستداللً

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح قراراالحصاء االستداللً

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌة

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

عبدالرحٌم عباس جمٌل جساماسم الطالب

اسم الطالب

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عباس عبد اللطٌف كرٌم 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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9

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

10

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عبدالقادر علً سلمان خمٌساسم الطالب

             

2022-2021للعام الدراسي  

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

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

ناجح

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

عبدهللا قحطان عٌداناسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ناجح             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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11

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

ضعٌفالتقنٌات التربوٌة2

ضعٌفعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

ضعٌفطرائق التدرٌس العامة5

ضعٌفعلم النفس الشخصٌة6

ضعٌفالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرضعٌفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

12

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

له دورثانً

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح قراراالحصاء االستداللً

عثمان صالح كردي شالش

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

اسم الطالب

اسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

عبٌر ثامر ناصر حسٌن

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

14

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

عذراء صادق موسى عباس

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

             

ناجح             

عذراء رافد حسن صادق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

ضعٌفعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

ضعٌفطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

ضعٌفالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

عال احمد جابر هادياسم الطالب

له دورثانً

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

علً حامد عواد احمد

             

نتائج االمتحانات النهائية 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي  

له دورثانً             

مالحظات

اسم الطالب

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح قراراالحصاء االستداللً

2022-2021للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

علً زهٌر فهٌم مجٌداسم الطالب

علً حسٌن جاسم محمداسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

20

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

ضعٌفالتقنٌات التربوٌة2

ضعٌفعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

ضعٌفطرائق التدرٌس العامة5

ضعٌفعلم النفس الشخصٌة6

ضعٌفالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرضعٌفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

علً عبد هللا صالح خلفاسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

علً مطلب محمد هٌتاوياسم الطالب

له دورثانً             

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

             

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

علٌاء خالد شاكر حمٌد

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  

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

علً وهاب حمد خلفاسم الطالب

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولمنهج البحث العلم10ً

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 

االحصاء االستداللً

اسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عمر عباس فاضل سلماناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح قراراالحصاء االستداللً

عمر احمد طه محمد

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

ضعٌفالتقنٌات التربوٌة2

ضعٌفعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

ضعٌفطرائق التدرٌس العامة5

ضعٌفعلم النفس الشخصٌة6

ضعٌفالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرضعٌفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

ضعٌفالتقنٌات التربوٌة2

ضعٌفعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

ضعٌفطرائق التدرٌس العامة5

ضعٌفعلم النفس الشخصٌة6

ضعٌفالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرضعٌفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

غزوان محمود  فهد حسن

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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

له دورثانً             

غازي احمد ابراهٌم خطاب

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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

اسم الطالب

             

مالحظات

له دورثانً
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

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

غفران صالح حسن عباساسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

غفران جواد علً فهداسم الطالب

             

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

مقبولالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

ناجح

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

االحصاء االستداللً 

 التقنٌات التربوٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

فاطمة حافظ ناظم خضٌر

             

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

فاطمة احمد غنً عبد هللا 

2022-2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

فاطمة فوزي علً ناصر

             

فاطمه حازم محمد شكراسم 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
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

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 

             

فاطمه صدام محمد ثلج

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق
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اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

فاطمه عبد  حسن نحش
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

فائز عثمان فاضل عباس اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللً

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 

فاطمه قاسم صالح عبد هللااسم الطالب

             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قتٌبة خلٌل ابراهٌم عطٌةاسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللً

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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

قاسم احمد باشا عبداسم الطالب

          االرشاد 

التربوي منهج 

البحث العلمً

ناجح قرار

مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

كرٌم مجٌد كرٌم كاظماسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللً

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 

كرار هاشم حسٌن حمد اسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللً

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مارٌا عبد الحمٌد صالح اٌوباسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللً

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 

لقاء سعد علً صالحاسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللً

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

43

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

محمد قادر علً حسناسم 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 

محمد اسعد ٌاسٌن خلف اسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

ضعٌفالتقنٌات التربوٌة2

ضعٌفعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

ضعٌفطرائق التدرٌس العامة5

ضعٌفعلم النفس الشخصٌة6

ضعٌفالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرضعٌفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مروان ابراهٌم دخٌل خمٌساسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللً

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 

محمد مرسل صالح خلفاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌدطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

48

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مرٌم حامد حسٌن علًاسم الطالب

ناجح             

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 

مروه محمود حمد عجٌلاسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللً

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

49

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

50

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مرٌم فخري بدري 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 

مرٌم عبد هللا عبد احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

51

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

52

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مرٌم محمد رشٌد جساماسم 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 قاسم محمد خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

53

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

ضعٌفالتقنٌات التربوٌة2

ضعٌفعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

ضعٌفطرائق التدرٌس العامة5

ضعٌفعلم النفس الشخصٌة6

ضعٌفالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرضعٌفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

54

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

مقبولالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌدطرائق التدرٌس العامة5

ضعٌفعلم النفس الشخصٌة6

ضعٌفالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مصطفى ابراهٌم مجٌد عبد الحمٌداسم 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 ابراهٌم سمٌن شاه مراداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

55

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

56

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

منار خالد سٌد غنً معروف اسم 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 حارس حمٌد رشٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

57

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

ضعٌفالتقنٌات التربوٌة2

ضعٌفعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

ضعٌفطرائق التدرٌس العامة5

ضعٌفعلم النفس الشخصٌة6

ضعٌفالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرضعٌفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

58

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مهدي حكمت حسٌن ابراهٌم اسم 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 

منٌر زبٌد مظلوماسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

59

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

مقبولالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

60

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مٌس عماد مزهر حسٌناسم الطالب

ناجح             

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 

مهدي عبد الرسول محمد رشٌداسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللً

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

61

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نور الهدى محمود عباس 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 

نزار حسٌن شهاب حمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

63

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نوره برٌسم كٌطان 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 سعد صالح ضارياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

65

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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66

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

هدى سعد سلماناسم 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 عدنان محمد خمٌساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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67

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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68

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

هدٌل محمد ابراهٌم سالماسم 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 

هدٌر عبد الوهاب نوري عٌدياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

متوسطالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

وجدان عواد اسود جاركاسم 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 

هشام محمد عزي شاللاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌد جداًاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

وطبان رعد نجم ٌونساسم 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 

ورود محمد علً راشداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

أمتٌازعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ٌقٌن عبد حمٌد مدباسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللً

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 

ٌاسر غضبان صٌهود شهاباسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

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
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5
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 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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علم النفس التجرٌب3ً
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علم النفس الشخصٌة6
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً
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الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

0اسم الطالب

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق
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الدور االولصباحيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً
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علم النفس المعرف4ً
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علم النفس التجرٌب3ً
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التربٌة المقارنة7
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 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

95

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

96

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

0اسم الطالب

             

 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 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

             

مالحظات



علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

97

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

98

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

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 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

             

مالحظات



التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

99

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

100

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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 

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

نتائج االمتحانات النهائية 



0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

101

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

102

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

103

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

104

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثالث

105

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

106

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

0اسم الطالب107

 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 

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 



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

108

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

109

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

0اسم الطالب

             

 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 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

             

مالحظات



علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

110

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

111

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

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 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

             

مالحظات



التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110
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نتائج االمتحانات النهائية 



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

147

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

148

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

0اسم الطالب

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

             

مالحظات



علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

149

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثالث

150

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

             

مالحظات

0اسم الطالب

             

مالحظات



التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولمسائيالثالث

1
النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً
0مادة العبورالثانٌة110
120

الدور االولمسائيالثالث

2

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً
0مادة العبورالثانٌة110
120

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

احمد عباس نجماسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

احمد امجد احمداسم الطالب

             

نتائج االمتحانات النهائية 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2022*2021للعام الدراسي  

ناجح قراراالحصاء االستداللً

له دورثانً

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولمسائيالثالث

3

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

4

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ابتسام حمٌد سلمان

نتائج االمتحانات النهائية 

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

اسم الطالب

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

احمد عدنان اسماعٌلاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022*2021للعام الدراسي  

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

االحصاء االستداللً

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 



الدور االولمسائيالثالث

5

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

مقبولالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌدطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

6

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

2022*2021للعام الدراسي  

احمد عٌسى سلماناسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

احسان عدنان اسماعٌل

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

             

له دورثانًاالحصاء االستداللً

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 

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

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق



الدور االولمسائيالثالث

7

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

8

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرضعٌفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

2022*2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً             

 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 

امٌر صافً كاظماسم الطالب

احمد محمد فلٌح داود

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث

9

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

10

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

امنه دحام محمداسم الطالب

             

2022*2021للعام الدراسي  

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

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

ناجح

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

له دورثانً             

مالحظات

احمد هادي احمداسم الطالب

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولمسائيالثالث

11

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌدطرائق التدرٌس العامة5

متوسطعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

12

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

ضعٌفالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح

مالحظات

له دورثانً             

اسامة فلٌح محمد

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

اسم الطالب

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

اثمار عبد ابشارة

ختم اللجنة االمتحانٌة

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

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة



الدور االولمسائيالثالث

13

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

14

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌد جداًالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

2022*2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسراء ناظم سعدي

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022*2021للعام الدراسي  

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

             

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

ناجح             

استبرق حسٌن علً

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

16

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اشواق قادرفهد

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسماء سلمان حسٌناسم الطالب

ناجح

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

2022*2021للعام الدراسي  

له دورثانً             

مالحظات

اسم الطالب

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             



الدور االولمسائيالثالث

17

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

18

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

انفال عامر اسماعٌل

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

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

انعام منعم حسناسم الطالب

ناجح             

ختم اللجنة االمتحانٌة



الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

20

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

اٌة ماجد حمداسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

حسن عبد الخالق مهدياسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

له دورثانً

2022*2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولمسائيالثالث

21

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

مقبولالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

22

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

مقبولالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌدطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

له دورثانً             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

حسٌن اكرم ثابت

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

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

حسٌن فاضل كاظماسم الطالب

اسم الطالب

مالحظات

له دورثانً             

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022*2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولمسائيالثالث

23

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

مقبولالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

24

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

اسم الطالب

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

له دورثانً

له دورثانً

مالحظات

2022*2021للعام الدراسي  

حوراء باسم احمد

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

حسٌن جواد كاظم

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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌدطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

             

مالحظات

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

حٌدر امٌر نوري

له دورثانً             

حنٌن علً حسن

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولمسائيالثالث

27

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

28

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022*2021للعام الدراسي  

ناجح

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

حٌدر فاضل مهدياسم الطالب

جواد جمال مصطفىاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

             

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 



الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

اسم الطالب

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

داود رائد محمد

له دورثانً

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

رٌام عون احمد

ناجح             

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

             

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة



الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

2022*2021للعام الدراسي  

ناجح قرار

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

االحصاء االستداللً

زهراء جاسم عبد

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

ناجح قراراالحصاء االستداللً

2022*2021للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

زمن صالح حسن

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 



الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

ضعٌفعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

34

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

مقبولالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح قراراالحصاء االستداللً

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

له دورثانً             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

سجاد عباس عبود

زاهر عبد خضٌر



الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

36

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌد جداًعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

 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 

سحر محمود عبد الجباراسم الطالب

ناجح             

سرى حمد صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

مالحظات

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولمسائيالثالث

37

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

38

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌدطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

عباس حسٌن عباساسم 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 

طٌبة جاسم خلف محمداسم 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



الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرضعٌفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 

عبدهللا شامل حسٌناسم 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 

عبد السالم عادل رشٌداسم الطالب

له دورثانً             



الدور االولمسائيالثالث

41

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

42

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 

عذراء كرٌم 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 

عذراء مجٌد حمٌداسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث

43

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

جٌدالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

44

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 

علً اٌاد رشٌداسم 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 

عالء عبد الكرٌم شكراسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

مقبولالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

46

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

مقبولالتقنٌات التربوٌة2

متوسطعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

جٌدطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 

عماد علوان حسٌناسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللً

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 

عمر فاروق هادياسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث

47

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

48

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 

غسق زٌاد طارقاسم 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 

عٌسى نزار جواداسم الطالب

له دورثانًاالحصاء االستداللً

مالحظات



الدور االولمسائيالثالث

49

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

مقبولالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

50

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 

غٌث احمد 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 

فاطمة فالح حسناسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث

51

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

52

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌداالحصاء االستدالل1ً

أمتٌازالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

أمتٌازعلم النفس المعرف4ً

أمتٌازطرائق التدرٌس العامة5

أمتٌازعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌد جداًعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرجٌداالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىأمتٌازمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 

فرح فلٌح 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 

فاطمة انور عبدهللااسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور االولمسائيالثالث

53

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

54

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 

فٌصل مهدي صالحاسم الطالب

له دورثانًاالحصاء االستداللً

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 

محمد باسم محمداسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث

55

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

مقبولالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 

محمد صادق سعداسم الطالب

ناجح قراراالحصاء االستداللً

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 علً حسٌن جواداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات



الدور االولمسائيالثالث

57

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

58

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 

محمد عماد كاظماسم الطالب

له دورثانًاالحصاء االستداللً

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 

محمد مالك عبد عزالاسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث

59

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌدطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

60

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 حافظ خلٌلاسم 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 ابراهٌم خلٌلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور االولمسائيالثالث

61

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌد جداًعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمتوسطاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

62

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

أمتٌازالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرضعٌفاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 

منار عامر خلٌلاسم 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 انور صالحاسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

جٌدعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌد جداًعلم النفس الشخصٌة6

جٌدالتربٌة المقارنة7

متوسطعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

64

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

مقبولعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

جٌدعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 

وجدان عامر 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 

هزبر عباس عبد عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات



الدور االولمسائيالثالث

65

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفاالحصاء االستدالل1ً

متوسطالتقنٌات التربوٌة2

أمتٌازعلم النفس التجرٌب3ً

متوسطعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

مقبولعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌد جداًمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

66

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولاالحصاء االستدالل1ً

مقبولالتقنٌات التربوٌة2

جٌدعلم النفس التجرٌب3ً

ضعٌفعلم النفس المعرف4ً

جٌد جداًطرائق التدرٌس العامة5

جٌدعلم النفس الشخصٌة6

جٌد جداًالتربٌة المقارنة7

ضعٌفعلم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌرمقبولاالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

له دورثانًاالحصاء االستداللً

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 

ٌوسف رعد عبد النبً ٌاساسم 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 

ٌوسف صفاء حسٌناسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث

67

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

68

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات



الدور االولمسائيالثالث

69

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

70

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

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



71

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

72

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

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

نتائج االمتحانات النهائية 

 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 

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

0اسم الطالب

             

مالحظات



73

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

74

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

75

             

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

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



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

76

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

77

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

 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 

             

مالحظات



االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

78

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

79

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

             

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 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب



علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

80

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

81

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

 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 

             

مالحظات



طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

82

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

83

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

             

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

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



التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

84

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

85

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

 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 



الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

86

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

87

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

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

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



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

88

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

89

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

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 



الدور االولمسائيالثالث

90

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

91

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

             

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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب



الدور االولمسائيالثالث

92

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

93

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

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 



الدور االولمسائيالثالث

94

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

95

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

             

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 

0اسم الطالب



96

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

97

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

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 

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

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



98

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

99

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

100

 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 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

0اسم الطالب



النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

101

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

102

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت

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 



االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

103

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

104

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

 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 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات



علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

105

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً

طرائق التدرٌس العامة5

علم النفس الشخصٌة6

التربٌة المقارنة7

علم النفس الفسٌولوج8ً

الــــــتقدٌراالرشاد التربوي9

0مادة العبوراالولىمنهج البحث العلم10ً

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثالث

106

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
االحصاء االستدالل1ً

التقنٌات التربوٌة2

علم النفس التجرٌب3ً

علم النفس المعرف4ً
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