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 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 

ناجح             

ناجح

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

ابتهال احمد كامل محمداسم الطالب

             

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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ابرار فالح حسن عباس 

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ناجح قرار

اسراء علً حسٌن كاظماسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي 

    األدب العربً 

قبل اإلسالم 

(الجاهلً)

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات
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2022-2021للعام الدراسي 

اسماء حسٌن كامل علٌوياسم الطالب

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

اسماء احمد محًٌ ابراهٌم

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق
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نتائج االمتحانات النهائية 
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مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             
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ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسٌل عبد الرحمن جسام ناصراسم الطالب
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 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسٌل جمال حسٌن دلٌان

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفالصرف2

ضعٌف(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

ضعٌف(البٌان والبدٌع)البالغة 4

ضعٌف(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

ضعٌفعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6
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ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اطٌاف شامل خلف علواناسم الطالب

  الصرف

2022-2021للعام الدراسي 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

ناجح قرار

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

االء محمد اسماعٌل حمداناسم الطالب

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

راسب             

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتائج االمتحانات النهائية 

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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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 

راسب             

امٌمه ابراهٌم حسٌن علً

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

اسم الطالب

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

امنة حسٌن ابراهٌم خلٌل

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

مقبولالصرف2

مقبول(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

متوسط(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌدعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6
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جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8
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اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اٌمان رحٌم اسعد عبد هللا

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 اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

             

ناجح             

اٌة ثامر مرعً عباس

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات
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جٌد(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

أمتٌاز(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌد جداًعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

جٌد جداًحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرأمتٌازاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

متوسطالصرف2

جٌد(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد جداً(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌد جداًعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرمقبولاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

اٌه هللا رشٌد محمود حسناسم الطالب

ناجح

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

أسراء حسن علً كاظم

             

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 اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

ضعٌف(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌد جداًعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

جٌد جداًحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفالصرف2

ضعٌف(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

ضعٌف(البٌان والبدٌع)البالغة 4

ضعٌف(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

ضعٌفعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

ضعٌفحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

ضعٌف(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرضعٌفاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

راسب             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

له دورثانً             

2022-2021للعام الدراسي 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

آٌه حسن حسٌن سعٌداسم الطالب

أٌمان نهاد علوان حمٌداسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفالصرف2

ضعٌف(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

ضعٌف(البٌان والبدٌع)البالغة 4

ضعٌف(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

ضعٌفعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

ضعٌفحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

ضعٌف(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرضعٌفاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

متوسط(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

متوسط(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌد جداًعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

جٌد جداًحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

بثٌنه ابراهٌم نوري امٌناسم الطالب

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

بكر احمد عبد اللطٌف غضباناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

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 

راسب

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

مقبول(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد جداً(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌد جداًعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

متوسطالصرف2

مقبول(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد جداً(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

أمتٌازعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

تبارك درٌد عبد هللا عبد الوهاب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

تبارك احمد جاسم محمداسم 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
أمتٌازالنحو1

جٌد جداًالصرف2

جٌد جداً(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد جداً(البٌان والبدٌع)البالغة 4

أمتٌاز(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌد جداًعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌد جداًالصرف2

جٌد جداً(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد جداً(البٌان والبدٌع)البالغة 4

أمتٌاز(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌدعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح

مالحظات

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 

             

اسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

تبارك ماهر حسٌن حمادياسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

تبارك عمر ابراهٌم علً

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

متوسط(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

متوسط(البٌان والبدٌع)البالغة 4

مقبول(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌد جداًعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

جٌد جداًحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

مقبولالصرف2

مقبول(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

متوسط(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

أمتٌازعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

حسام ابراهٌم شنٌف بنون

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

ناجح             

تبارك نوري عبد الرحمن 

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسم الطالب

             

مالحظات

ناجح
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفالصرف2

ضعٌف(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

ضعٌف(البٌان والبدٌع)البالغة 4

ضعٌف(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

ضعٌفعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

ضعٌفحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

ضعٌف(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرضعٌفاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفالصرف2

ضعٌف(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

مقبول(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌدعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

جٌد جداًحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

حسن هادي عزٌز هاشماسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

له دورثانً

راسب

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

حسام نبٌل سعدون طهاسم الطالب

             

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

2022-2021للعام الدراسي 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

ضعٌفالصرف2

ضعٌف(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

ضعٌف(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌدعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

جٌد جداًحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌداللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

مقبول(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

متوسط(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

متوسطعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

جٌد جداًحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌداللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

ناجح قرار

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

             

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

حسٌن مهند محمد عناد

    األدب العربً 

قبل اإلسالم 

(الجاهلً)

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

له دورثانً

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

حسٌن عادل دعدوش سالم

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌد جداًالصرف2

متوسط(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد جداً(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

أمتٌازعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

ضعٌفالصرف2

ضعٌف(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌد جداًعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

جٌد جداًحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌداللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي 

له دورثانً

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌة

حسٌن مٌثم عبدهللا محمد

             

حمزة كامل مالك سعٌداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

ناجح             

2022-2021للعام الدراسي 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

متوسطالصرف2

متوسط(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌدعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

جٌد(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد جداً(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌدعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

جٌد جداًحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

             

حنان سعد علً عباس

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

حوراء كرٌم ابراهٌم احمد
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

أمتٌازالصرف2

جٌد(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

أمتٌاز(البٌان والبدٌع)البالغة 4

أمتٌاز(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌد جداًعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

ضعٌفالصرف2

متوسط(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌدعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

جٌد جداًحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

خضٌر عباس منصور جساماسم الطالب

له دورثانً             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

ختام صبحً خلف عباساسم الطالب

             

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌدالصرف2

جٌد جداً(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

أمتٌاز(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌد جداًعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

جٌد جداًحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

متوسط(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

متوسط(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌدعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

جٌد جداًحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

دعاء منعم رضا موسىاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

دعاء محمد خلٌل ابراهٌماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 


