
الدور االولصباحيالثاني

1
النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10
0مادة العبورالثانٌة110
120

الدور االولصباحيالثاني

2

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10
0مادة العبورالثانٌة110
120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

ابرار حسن ٌوسف شكراسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

ابراهٌم تركً كاظم حسٌناسم الطالب

             

نتائج االمتحانات النهائية 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

2022-2021للعام الدراسي  

له دورثانً             

ناجح

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق



الدور االولصباحيالثاني

3

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

4

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

             

مالحظات

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

علم النفس التربوي

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ناجح قرار

رسل ٌعقوب جاسم محمد اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

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

خلٌفة زٌد خلف عزاوي اسم الطالب



الدور االولصباحيالثاني

5

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

6

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 

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

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

اثار جاسم عبد الجلٌل عبد هللا

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

             

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي  

اثٌر رعد هادي غربًاسم الطالب



الدور االولصباحيالثاني

7

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

8

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

احمد حسن محمد جاسم 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

احمد سعٌد سلمان احمداسم الطالب

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح قرارعلم النفس التربوي



الدور االولصباحيالثاني

9

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

علم النفس العاممادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

اسس تربٌةمادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

10

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ناجح             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

احمد صباح طه محمداسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

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

ناجح

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

احمد صالح ابراهٌم كاظم اسم الطالب

             

2022-2021للعام الدراسي  

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات



الدور االولصباحيالثاني

11

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

12

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

احمد عادل عداي احمد

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح             

احمد عبد الرزاق نصٌف حسٌن

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

اسم الطالب

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثاني

13

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

14

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

احمد عبد الكرٌم قادر

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

             

2022-2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي  

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

احمد عدنان جاسم داٌح

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثاني

15

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

16

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي  

له دورثانً             

مالحظات

اسم الطالب

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

احمد غضبان دحام فهد

             

احمد علً غنً ناصراسم الطالب

له دورثانً
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

علم النفس العاممادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

اسس تربٌةمادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

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

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

احمد محمد ٌحٌى زٌداناسم الطالب

احمد قاسم محمد عبداسم الطالب

له دورثانً             

2022-2021للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني

19

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

احمد ولٌد خالد حمٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

احمد ولٌد احمد سلماناسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي  
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

له دورثانً             

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

اسراء صكبان داخل فهد

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

2022-2021للعام الدراسي  

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

استبرق بسام عبود احمداسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسراء عدنان كمر فرحان

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

افراح حسٌن دنبوس خلفاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

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

نتائج االمتحانات النهائية 

             

اسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح

ناجح             

اكرم محمد عبد الرضا فرج

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسم الطالب

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

اسم الطالب

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

االء خضٌر عبد هللا جواد

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

             

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

2022-2021للعام الدراسي  

له دورثانً

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

االء محمد جامل حسناسم الطالب

الهام صٌاد صالح فرجاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

له دورثانً

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

امٌر جهاد فهد عزٌز

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

امٌر علً عاٌز شاٌع

ناجح             

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

             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

ضعٌفعلم النفس االجتماع3

ضعٌفعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

ضعٌفتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرضعٌفالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

له دورثانً             

2022-2021للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

انسام مزاحم حسن علً

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

انسام اسماعٌل خلٌل ابراهٌم

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

انوار حمٌد محمد حسٌن

انفال صباح برع حسن

ناجح             

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

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

اٌات ابراهٌم احمد حسٌناسم الطالب

ناجح             

اٌاد جهاد فهد عزٌزاسم الطالب

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

اٌة احمد محمد حسٌناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اٌالف ربحان كاظم علٌوياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني

39

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

اٌمن سامً حمد عواداسم 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 

اٌمن علً ابراهٌم زٌداناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

اٌه احمد محمد 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 

اٌه قٌصر قاسم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

44

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

اٌه محمد سلٌمان عبد هللااسم 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 

اٌه معن موفق عبداسم الطالب

ناجح قرار  علم النفس النمو

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

إبراهٌم حبٌب لفتة حمٌداسم 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 

أٌالف محمد علً عبد هللااسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

آمنه سعد اسماعٌل محٌسناسم 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 

بتول حمد شهاب احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

بثٌنه مزهر محمود داوداسم الطالب

ناجح قرار  علم النفس النمو

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 

براء خالد حمٌد صالحاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

براء صبار ٌونس مهدياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

بكر عبد هللا خضٌر عبد هللااسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

بالل احمد جاسم محمداسم 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 

بالل سعد خلف سلمان اسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

56

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

بٌداء عبد كرٌم مطراسم 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 

تبارك جبار صبر خمٌساسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

تبارك سحاب كرم كاظماسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

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 

تبارك سمٌر سفاح دحلوساسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

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

نتائج االمتحانات النهائية 

تبارك عمر عطا ابراهٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

تبارك مزهر عبد هللا صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

تبارك ناطق سعدي طعمهاسم 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 

تبارك ٌاسٌن حسن سلماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

تبارك ٌوسف توفٌق غناوياسم 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 

تقوى ٌاسٌن طه حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

66

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

تقى خٌر هللا نعمان 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 

جهاد عباس جدعان غافلاسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

68

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

جهاد عماد خلف رشٌداسم 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 

حامد سالم خلف رحٌماسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حسن حسٌن طالب 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 

حسن علً حسن علًاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حسن موسى جعفر حسٌن اسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حسٌن إسماعٌل عباس خضٌراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حسٌن جاسم محمد محسناسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

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 ستار علوان حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

ضعٌفعلم النفس االجتماع3

ضعٌفعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

ضعٌفتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرضعٌفالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حسٌن عباس محمود 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 

حسٌن عدنان حسٌن خلٌلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حسٌن مكً ابراهٌم سعدوناسم 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 

حنان رعد هادي نصٌفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

أمتٌازمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حنان علً كامل حمٌداسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

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 

حوارء داود سلوم محموداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حوراء قٌس حسن محموداسم 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 محمد جمعة حرفشاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حٌاة اسماعٌل محمد عبد 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 

حٌدر خلٌل ابراهٌم زٌداناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني

85

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حٌدر سعد مزعل جابراسم 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 

حٌدر صادق محمد إبراهٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

حٌدر صدام حسٌن 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 

خطاب حسٌن لفته محمداسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

علم النفس العاممادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

اسس تربٌةمادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

خلٌل احمد خلٌل حنتوشاسم الطالب

ناجح قرارعلم النفس التربوي

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 

خلٌل اسماعٌل خلٌل ابراهٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

دعاء عبد محمد دروٌشاسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

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 

دعاء نافع كاظم علًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

دعاء هالل علً حمودياسم 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 

دعاء ولٌد ابراهٌم عبد علًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

رافد مزهر علً صالحاسم 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 

رانٌا حٌدر صادق عبد الرزاقاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

رحمة منٌر اسماعٌل 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 

رسل طه عبد هللا نصٌفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

رسل عمار علوان داوداسم 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 فاروق مبارك ٌحٌىاسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

رسول ثاٌر عبد الحسن 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 

رغد نوري حسٌن خضٌراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

104

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

رقٌة احمد شهاب 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 

رقٌة حٌدر احمد حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

رقٌه محمود محمد 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 

رنا محمد عبد الرزاق حسٌناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

روان جمال ٌاسٌن جواداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً
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0اسم الطالب

             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1
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0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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0اسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4
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0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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نتائج االمتحانات النهائية 

0

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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نتائج االمتحانات النهائية 
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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

0اسم الطالب
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 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثاني

123

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

124

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2
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0

             

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق
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مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات
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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

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

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 
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 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح             

له دورثانً

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌة

زهراء إسماعٌل إبراهٌم كاظماسم الطالب

             

نتائج االمتحانات النهائية 

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

زهراء احمد حامد شاللاسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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جٌد جداًعلم النفس النمو2
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جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً
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زهراء حسن كاظم 

نتائج االمتحانات النهائية 

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

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

زهراء حسٌن علً حسٌناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي  

             

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
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2022-2021للعام الدراسي  

زهراء فٌصل غازي جٌاداسم الطالب

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

زهراء فرحان دحلوس ثجٌل

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح             

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 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق
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نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً             

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

      منهج وكتاب 

مدرسً
ناجح قرار

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌة

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

زٌنب رشٌد صالح مصطفى اسم الطالب

اسم الطالب

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زهراء كرٌم علوان خضٌر

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

زٌنب رضا عمران اسداسم 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

زٌنب ضٌاء حسٌن سعوداسم 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
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح             

زٌنب علً حسٌن علً

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

زٌنب عباس فاضل عباس

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

زٌنب مهند محسن محمد

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             

زٌنب محمد مرشد إسماعٌل

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
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

زٌنب وهاب سرحان ملحاناسم الطالب

ناجح

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زٌنة هٌثم عبد موسى

             

نتائج االمتحانات النهائية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

2022-2021للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ساره بدر ناوي رحٌماسم الطالب

سارة ستار ٌوسف صالح اسم 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
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

ساره بكر احمد خلف اسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ساره كاظم حمدان صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

سبا حازم محمد علً

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  

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

ساره نوري لطٌف رزوقًاسم 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
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح قرار

مالحظات

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2022-2021للعام الدراسي  

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

نتائج االمتحانات النهائية 

علم النفس التربوي

اسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سجاد عبد االله حسٌن عربٌداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً             

سجاد احمد ابراهٌم محمد

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

سجاد ٌاسٌن دوٌج

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

سجاد هادي احمد عبدهللا

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
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

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

سجود حسٌن علً محمداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ناجح قرار

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

سجاد ٌوسف علً عبد الحسناسم الطالب

             

      منهج وكتاب 

مدرسً

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

ضعٌفتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

له دورثانً

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

             

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

سجى جواد لفته محمد

             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

سجى جاسم محمد سلمان 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

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

سجى حسٌن صالح غوار

             

سجى عبدالسمٌع عبدالرحمن ابراهٌماسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

ناجح             

2022-2021للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح قرار

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

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

        احصاء 

وصفً

سجى عدنان عثمان جمعة

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

سجى قحطان علً جاسم
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

سجى ٌاسٌن سدره عزٌزاسم 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 

سجى هاشم عبد احمداسم الطالب

             

مالحظات
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الدور االولصباحيالثاني

37

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سرور صباح حسٌن علًاسم الطالب

له دورثانً             

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

سحر ابراهٌم دخٌل خمٌساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سرى خالد ابراهٌم خلفاسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

سرور قبس عبد المحسن 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
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سعد راضً شهاب 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 

سرى معمر حسن مهدياسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

علم النفس العاممادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

اسس تربٌةمادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سلوى محمود 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 

سالم ثاٌر طعمة شجاع اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سهاد احمد حسن 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 

سمر ناٌف خضٌر خمٌساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سٌف عبد القادر خلف برٌسماسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

سٌف شالل كرٌم جساماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

50

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

شذى ٌوسف ارحٌم محمداسم 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 علً خضٌر عباساسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولصباحيالثاني

51

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

شهد صكبان علوان خضٌراسم الطالب

      منهج وكتاب 

مدرسً  احصاء 

وصفً

ناجح قرار

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

شهد خضٌر اسماعٌل عبداسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

شٌماء وادي موسى حمٌداسم 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 

شهلة عبٌد هالل سلماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

صبا عمار احمد محموداسم 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 

صالح غازي خلٌل عبداسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ضحى حمد شهاب ابراهٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

صفاء محمد سلمان عبوداسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ضحى عدنان شدهان ابراهٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ضحى خلف علً زٌداناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

62

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ضحى هٌثم مصطفى حمٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ضحى قاسم سعٌد متعباسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

64

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

طه سعٌد احمد كطواسم 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 

طه حسٌن طه نجماسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

طٌبه عباس ابراهٌم حبٌباسم 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 عادل مجٌد حمٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عباس فاضل علً حمداسم 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 

عائشة ناظم غنً حمٌداسم الطالب

علم النفس التربوي 

 علم النفس النمو
ناجح قرار

مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عبد الرحمن علً حسٌن هادياسم الطالب

ناجح قرار  علم النفس النمو

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 

عباس ٌحٌى رشٌد مجٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عبد الكرٌم صباح نوري عزاوياسم 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 

عبد القادر صائب رحٌم محموداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عبد هللا احمد سكران جندٌلاسم 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 

عبد الكرٌم فائق كرٌم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

ضعٌفعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عبد هللا سامً كاظماسم 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 

عبد هللا ردام نصٌف جاسماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عبد هللا طه محمود اسوداسم الطالب

ناجح قرارعلم النفس التربوي

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 

عبد هللا ستار سلمان صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عبد المجٌد محمود رشٌد محمداسم 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 

عبد هللا علً حسن 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
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عذراء عبٌد 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 

عثمان محسن خلف حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عال خزعل ظاهر محموداسم 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 

عز الدٌن اكرم شاكر لطٌفاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

علً خلٌل ابراهٌم عرماناسم 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 

علً ثاٌر محمد شاطًاسم الطالب

ناجح قرارعلم النفس التربوي

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

علً عبد الصاحب الٌاس نادراسم 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 

علً صالح حسن ناصراسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

90

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

علً محجوب كنوش اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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علً عدنان عادل مجٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

علٌاء احمد ٌوسف طهاسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

علً مذهب عزٌز مهدي اسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عمر ثامر عبد العزٌزاسم الطالب

ناجح قرار  علم النفس النمو

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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عماد عبد القادر سعدون أنوراسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عمر عصام صبحً سهٌلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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عمر عجٌل خلف نصٌفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

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 
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0اسم الطالب

             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

0اسم الطالب

             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

102

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9
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متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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8

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

فاطمة محمد مرشد اسماعٌل

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

فاطمه حازم محمد حسٌناسم الطالب

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ناجح             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

فاطمه سمٌر خمٌس اسماعٌلاسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

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

ناجح

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

فاطمه حكمان دروٌش حسٌناسم الطالب

             

2022-2021للعام الدراسي  

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

فاطمه علً براك علوان

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح             

فالح كرٌم صالح كرٌم

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

اسم الطالب

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

قٌس كرٌم حسن مطرب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

             

2022-2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي  

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

كاظم ستار ابراهٌم كاظم

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي  

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

اسم الطالب

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

كهالن غائب سلطان عبد هللا

             

كرار عبد الكرٌم خضٌر كاظماسم الطالب

ناجح
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

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

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

كٌالن سلمان داوود خضٌراسم الطالب

كوثر هادي احمد عبداسم الطالب

ناجح             

2022-2021للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

ضعٌفعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرضعٌفالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

مازن حاتم محسن جاسماسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

لٌث علً عبد ابراهٌماسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي  
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

ناجح             

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح قرارعلم النفس التربوي

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

محمد احمد مجول جوامٌر

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  

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

مجول نجم عبد دروٌشاسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

محمد باقر حازم احمد

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

محمد حاتم ٌوسف كرٌماسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح قرار  علم النفس النمو

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 

مالحظات

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

2022-2021للعام الدراسي  

له دورثانً



الدور االولصباحيالثاني

25

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح قرار

ناجح قرارعلم النفس التربوي

محمد خمبس حمد محمود

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

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

اسم الطالب

علم النفس التربوي

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

اسم الطالب

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

محمد سٌف الدٌن عبد الواحد حسن

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

             

      منهج وكتاب 

مدرسً

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

محمد صبحً حمادي أحمداسم الطالب

محمد ضٌاء سمٌر محموداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ناجح قرار

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

محمد كامل خلف فارس

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

محمد ماجد حمٌد مجٌد

ناجح             

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

             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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 

محمود شدهان ابراهٌم علوان

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

محمد وهاب حمد خلف 

2022-2021للعام الدراسي  

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

مروح حمٌد مروح حسٌن

مرتضى شالل حمٌد جاسم

ناجح             

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

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

مرٌم احسان صكر اسماعٌلاسم الطالب

ناجح             

مرٌم أحمد فلٌح حسناسم الطالب

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مرٌم رشٌد مجٌد ذعذاعاسم 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

مرٌم صالح شكر محموداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مرٌم عبد الحسٌن متعب علواناسم 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 عدنان علً احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مرٌم عمران عدنان نجماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مرٌم وادي عبد عكالاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مشرق عباس فاضل 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 

مصطفى ابراهٌم خلٌل اسماعٌل اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني

45

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مصطفى باسم خالد 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 جاسم ساطً عبداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مصطفى عماد ستار حمٌداسم 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 كنعان حسن شنتافاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مصطفى مزاحم ٌاسٌن حاٌطاسم 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 

معتز مجٌد فٌاض عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

معن محمد حسن 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 

مناسك اٌهم عبد حمٌداسم الطالب

ناجح قرارعلم النفس التربوي

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

منتظر حلٌم عونً سلماناسم الطالب

ناجح قرار  علم النفس النمو

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 

منتظر عبد هللا فرمان أحمداسم الطالب

ناجح قرار  علم النفس النمو

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مها حافظ محمد 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 

مها عدنان عبدهللا خمٌساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مهند ابراهٌم 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 

مهند عبد الرحمن شكر حموداسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مهند محمد رزٌج نجماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مؤمن عادل محمد مهدياسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مٌس خالد أحمد ثاٌراسم 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 

نادٌة حٌدر محمد جواداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نبأ جمال صالح محماسم 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 

نبأ حمٌد نوري كاظماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

أمتٌازعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نبأ رجاء حسن 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 

نبأ عبد الكرٌم حسٌن علًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نبأ عدي عدنان بدراسم 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 

نبأ عماد علً خلفاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نبأ عناد كرٌم 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 

نجاة محمد شاكر احمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نجوى هٌثم عادل شهاباسم 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 

نمارق علً كنوش عبوداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

ضعٌفعلم النفس االجتماع3

ضعٌفعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

ضعٌفتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرضعٌفالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نور حسن هادي ثامراسم 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 

نور صباح كٌطان هزاعاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نور عالء محمد ابراهٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نور فٌصل حسٌن علواناسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

نور قبس عبد المحسن 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 

هالة قحطان حسٌن صبحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هالة مؤٌد احمد عزٌزاسم 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 

هدى حسن علً صعباسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌد جداًمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هدى حسٌن ابراهٌم سلٌماناسم 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 

هدى شاكر محموداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هدى صالح مهدي ابراهٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هدى عبد الكرٌم عبد الرحمن سلماناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هدى محمد وشاع ٌاساسم 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 رحمن حمٌد جسام اسم الطالب

ناجح قرار  علم النفس النمو

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هٌام ابراهٌم محمد دكدكاسم 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 

وداد ٌعرب صالح حسناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

وطبان فالح ابراهٌم 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 

وفاء شاهر مزهر عواداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌد جداًاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

والء علً حسن 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 

والٌه سبهان عبد صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

وهد غسان سامً شكراسم 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 

ٌاسر عمار علوان داوداسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ٌحٌى محمد منشد مرعًاسم الطالب

ناجح قرارعلم النفس التربوي

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 

ٌقٌن جمال ٌاسٌن جواداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

أمتٌازتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ٌوسف هاشم كاظم صالحاسم 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 

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 النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

100

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

101

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

             

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

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق



الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

102

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

103

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولصباحيالثاني

104

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

105

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

106

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

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 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             



علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

107

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

108

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

             

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

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

109

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

110

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 



111

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

112

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

113

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

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 

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

             



عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

114

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

115

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

             

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

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

116

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

117

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولصباحيالثاني

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
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0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني

4

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022*2021للعام الدراسي  

  علم النفس النمو   

   احصاء وصفً

احمد خمٌس عبدهللا احمد

نتائج االمتحانات النهائية 

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

اسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ناجح قرار

احمد عدنان عبد عٌداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

             

مالحظات

له دورثانً

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة



الدور االولمسائيالثاني

5

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني

6

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

2022*2021للعام الدراسي  

اراس شاكر محمود اسداسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

احمد قاسم منصور حسٌن

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح             

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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 االولمسائيالثاني

7

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني

8

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

أمتٌازمنهج وكتاب مدرس5ً

أمتٌازنصوص انكلٌزٌة6

أمتٌازاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

2022*2021للعام الدراسي  

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

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

اسماء عبد علً صالحاسم الطالب

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسعد ناٌف محمد علً

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

ختم اللجنة االمتحانٌة
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9

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني

10

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

اسماء ماجد ثامر صالحاسم الطالب

             

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اشواق ولٌد خمٌس علواناسم الطالب

ناجح

2022*2021للعام الدراسي  
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني

12

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

             

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

اسم الطالب

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

مالحظات

امنٌة علً جمٌل مصطفى

ختم اللجنة االمتحانٌة

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

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

انور فالح كنعان عفن



الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني

14

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022*2021للعام الدراسي  

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اٌمن ثامر محسن نصٌف

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022*2021للعام الدراسي  

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

             

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

اسم الطالب

    علم النفس 

االجتماع    احصاء 

وصفً

ناجح قرار

اٌمان اٌاد عبد الستار مهدي

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

ناجح             

مالحظات

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اٌمن عٌسى احمد اسعداسم الطالب

ناجح

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

احمد محمد جامل

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022*2021للعام الدراسي  

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

انوارهندي خلف فهداسم الطالب

ناجح             

ختم اللجنة االمتحانٌة

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

له دورثانً             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

باقر حٌدر كرٌم هدو

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

مالحظات

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني

20

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022*2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

بالل احمد ابراهٌم حسناسم الطالب

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

بسام علً رحٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

        احصاء 

وصفً

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح قرار

مالحظات



الدور االولمسائيالثاني

21

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

ثائر محمد مهدي صالح

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

تقى احمد زكً عباساسم الطالب

اسم الطالب

مالحظات

ناجح قرار  علم النفس النمو

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022*2021للعام الدراسي  

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

2022*2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح قرار

له دورثانً

مالحظات

2022*2021للعام الدراسي  

جاسم عادل طارق شهاباسم الطالب

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ختم اللجنة االمتحانٌة

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

جاسم خلٌل ابراهٌم عبد

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

  علم النفس النمو  

علم النفس االجتماع 

   احصاء وصفً

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولمسائيالثاني

25

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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26

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

مالحظات

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

حسام مزهر شالل منصور

ناجح قرارعلم النفس التربوي

جمال صالح سلٌمان اسماعٌل

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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

حسن هاشم محمد حسناسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

حسٌن علً داود طالباسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

علم النفس التربوي 

       احصاء وصفً

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2022*2021للعام الدراسي  

ناجح قرار

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

اسم الطالب

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

حٌدر حسٌن مهدي حسن

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

حٌدر سالم رشٌد سعود

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

2022*2021للعام الدراسي  قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌة

ناجح قرار

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

حٌدر كنعان ماضً سعٌد

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

        احصاء 

وصفً

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

      منهج وكتاب 

مدرسً
ناجح قرار

نتائج االمتحانات النهائية 

2022*2021للعام الدراسي  

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

2022*2021للعام الدراسي  

اسم الطالب

حٌدر علً اكبر داغر

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022*2021للعام الدراسي  

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

خلف علً عاصً محمد

حٌدر محسن ٌوسف مخٌبر

ناجح             

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىضعٌفحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

دعاء مقداد فرحان علًاسم الطالب

له دورثانً             

دالل محمد خلٌفة علًاسم الطالب

  علم النفس النمو   

   احصاء وصفً
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

رفل مزهر سلمان عبوداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

نتائج االمتحانات النهائية 

رغد نجم عبد جاسماسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

أمتٌازمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

رقٌة عباس فاضل 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 

رواء رعد كاظم ابراهٌماسم الطالب

ناجح             

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب محمد دلف كاظماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

رندة عماد رسولاسم الطالب

      منهج وكتاب 

مدرسً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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 ٌاسر عبد الرحمناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب هاشم محمد شهاباسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنة خلف جاسم محمداسم الطالب

  علم النفس النمو   

 منهج وكتاب 

مدرسً

ناجح قرار

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 

زٌنب هاشم مهدي حسوناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

      منهج وكتاب 

مدرسً
ناجح قرار

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 

سجاد حسٌن خلف محمداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

سارة محمود حمٌد خمٌساسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

سجاد مسلم كاظم علواناسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

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 

سجاد سعد احمد علواسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

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 

سرى عادل خلٌل ابراهٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ساجد منتظر مٌثماسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

سفٌان ٌوسف علوان غافلاسم الطالب

      منهج وكتاب 

مدرسً
ناجح قرار

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 

سعد مجبل حسن خضٌراسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

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 

سوسن رشٌد جاسم محمداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

سلٌمان علً احمد محموداسم الطالب



الدور االولمسائيالثاني

57

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

شفاء فاضل حسٌن محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

سٌف ثامر حسٌن شاللاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌد جداًعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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 

شٌماء صباح عبد الحسٌن مدب اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

شهد مظفر حسٌن جاسماسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

صالح علً صالح خضٌراسم 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 

شٌماء علً محمود صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

جٌد جداًعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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 

ضٌاء حكمان رشٌد كاظماسم الطالب

      منهج وكتاب 

مدرسً  احصاء 

وصفً

ناجح قرار

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

صفا عبد المجٌب عبد االله عبداسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عباس ارمٌض رحٌم حسناسم 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 

طه كرٌم ابراهٌم صادقاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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 حسن محمد كرٌماسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عبد الرحمن محمود احمد علًاسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عدنان حسٌن حمٌد شاللاسم 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 

عبد العظٌم محمد علً خمٌساسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولمسائيالثاني

71

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

#####علم النفس النمو2

#####علم النفس االجتماع3

#####عربٌة عامة4

#####منهج وكتاب مدرس5ً

ضعٌفنصوص انكلٌزٌة6

#####احصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرضعٌفالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولى#####حاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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 

علً جاسم لطٌف جاسماسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عدنان مهدي شمس عبداسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

علً فاضل خماس جاسماسم الطالب

  علم النفس النمو   

   احصاء وصفً
ناجح قرار

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 

علً خلٌل ابراهٌم عبدهللااسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

ضعٌفعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرمتوسطالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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 

علً ٌاسٌن ٌوسف سبنًاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

علً لطٌف كاظم همٌماسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عالء محمد عدنان فلٌحاسم 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 

 علً عدنان عبدال محٌسناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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 عالء حسٌن علًاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عبدهللا رشٌد حسن احمداسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

ضعٌفعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

مقبولتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عمر نعمان علوان 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 

عمار قاسم حمزة عباساسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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84

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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 

عمر عباس مصطاف مهدياسم الطالب

ناجح قرار  علم النفس النمو

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عمر ستار مختار والًاسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

غسان عادل احمد عبد الرضااسم 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 

عمر عبدهللا كاظم مدباسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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 

فارس رشٌد عبد الكرٌم رشٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

غسان ماهود سلمان فرماناسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

فاطمة عبٌد جاسماسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

فاطمة علً فلٌح حسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني

92

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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 

لبنى محمود فضاله فهداسم الطالب

      منهج وكتاب 

مدرسً
ناجح قرار

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

كاظم حسن علً عبد هللااسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ماهر كرٌم ابراهٌم علًاسم الطالب

  علم النفس النمو   

 منهج وكتاب 

مدرسً  احصاء 

وصفً

ناجح قرار

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 

لٌلى قاسم مدٌر خلٌفهاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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 

محمد حافظ زٌد علً اسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد احمد براهٌم محمداسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد حسن ولً 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 

محمد حسن محمد كرٌماسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

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 خلٌل ابراهٌم حمٌداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد حواس حسٌن عوفًاسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد فاضل حمٌد حسٌناسم الطالب

  علم النفس النمو   

   احصاء وصفً
ناجح قرار

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 طه جمٌل حمادياسم الطالب

      منهج وكتاب 

مدرسً  احصاء 

وصفً

ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح قرار  علم النفس النمو

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 ناصر حسٌن علًاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد محمود نصٌف خلٌلاسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مرتضى حسٌن مظلوم حموداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمود حامد محمد فارساسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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 

مرٌم حسن محمد ابراهٌماسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مروان صادق موسى احمداسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمقبولحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مصطفى جاسم محمد عبداسم 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 

مرٌم نذٌر علً حسناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

      منهج وكتاب 

مدرسً
ناجح قرار

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 

مصطفى عبد الرزاق جاسم محسناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مصطفى جمٌل ولً علًاسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مصطفى فالح حسون 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 

مصطفى فاضل محمد كاظماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

      منهج وكتاب 

مدرسً  احصاء 

وصفً

ناجح قرار

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 

مصطفى كامل مصطفى سعٌداسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مصطفى فالح مهدي حسٌناسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌدعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مصطفى مندوب ٌاسٌناسم 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 محمد خلٌل ابراهٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

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

نتائج االمتحانات النهائية 

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مٌعاد عبدالستار حسناسم الطالب

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مٌثاق طالب احمد 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفعلم النفس التربوي1

ضعٌفعلم النفس النمو2

ضعٌفعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

مقبولنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مؤٌد مالك عباس جالباسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ناجح             

منتظر زغٌر سعٌد جابراسم الطالب

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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

ضعٌفعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

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

نائل ابراهٌم عبد حمٌداسم الطالب

زٌنب محمود مخٌلف

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

متوسطاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022*2021للعام الدراسي  

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

نجاح حسن حمٌد شاللاسم الطالب

      منهج وكتاب 

مدرسً
ناجح قرار

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نجم الدٌن وهٌب مجٌد داود

      منهج وكتاب 

مدرسً
ناجح قرار

مالحظات

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

جٌداحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نسرٌن عبد القادر جباره مكًاسم الطالب

ناجح قرارعلم النفس التربوي

مالحظات

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

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نشوان خلف شجاع خلٌفاسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

 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 

هجران صالح كاظم كرٌماسم الطالب

      منهج وكتاب 

مدرسً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هاجر عادل جاسم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

متوسطنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

هدى محمود حمد سلماناسم الطالب

      منهج وكتاب 

مدرسً
ناجح قرار

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 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

هدٌر علً سعدي علواناسم الطالب

      منهج وكتاب 

مدرسً
ناجح قرار

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

مقبولنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

جٌدعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

جٌدمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرأمتٌازالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

هناء داود سلمان الهذالاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هدٌل كاظم حسٌن احمداسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

جٌدعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نور فٌصل  غازي عبد الحسناسم 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 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

ٌاسر جاسم محمد خمٌساسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

متوسطمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌد جداًنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌد جداًتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

ضعٌفمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

ضعٌفاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

ٌاسر نعمة ٌاسٌناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ٌاسر فٌصل كاظم عارفاسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

متوسطعلم النفس النمو2

مقبولعلم النفس االجتماع3

أمتٌازعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

جٌدتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىمتوسطحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولمسائيالثاني

140

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولعلم النفس التربوي1

مقبولعلم النفس النمو2

متوسطعلم النفس االجتماع3

جٌد جداًعربٌة عامة4

مقبولمنهج وكتاب مدرس5ً

جٌدنصوص انكلٌزٌة6

مقبولاحصاء وصف7ً

متوسطتعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرجٌدالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىجٌدحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ٌوسف صفاء منعم سعٌداسم الطالب

        احصاء 

وصفً
ناجح قرار

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 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

 عمر عبدهللا عمر حمودياسم الطالب

ناجح قرار  علم النفس النمو

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1

علم النفس النمو2

علم النفس االجتماع3

عربٌة عامة4

منهج وكتاب مدرس5ً

نصوص انكلٌزٌة6

احصاء وصف7ً

تعلٌم مستمر8

الــــــتقدٌرالتخطٌط التربوي9

0مادة العبوراالولىحاسوب10

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
علم النفس التربوي1
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