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

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

النحو

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ناجح قرار

ضحى طالل ناجً عٌسىاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

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

ضحى سرمد محمود جاسماسم الطالب
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مالحظات
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ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي 

ضحى ماجد جلٌل اسماعٌلاسم الطالب
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ضٌاء صبحً اسماعٌل مصطاف

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

طٌبه ابراهٌم داود حمٌداسم الطالب
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ختم اللجنة االمتحانٌة
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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً             
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

له دورثانً             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

عامر محسن عبد هللا رشٌداسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

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

ناجح

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

طٌبه جواد عبد الكرٌم حنشاسم الطالب

             

2022-2021للعام الدراسي 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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عباس منصور جبار حكانً

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

له دورثانً             

عبد الرسول مكً جمٌل خلٌل

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

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
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

جٌد(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد جداً(البٌان والبدٌع)البالغة 4

متوسط(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

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً             

عبد العزٌز علً عبود حسٌن

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

             

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي 

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

عبد هللا انور مسافر متعب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 
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جٌد(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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي 

ناجح             

مالحظات

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عبدالعزٌز سعد عزٌز محمود

             

عبد هللا محمود علً عبد الكاظماسم الطالب

راسب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

جٌدالصرف2

جٌد(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(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

الــــــتقدٌرأمتٌازاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌد جداًالصرف2

متوسط(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(البٌان والبدٌع)البالغة 4

أمتٌاز(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

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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 اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

عذراء سالم جبار ٌاسٌناسم الطالب

عثمان ناجً صالح شهاباسم الطالب

ناجح قرارالنحو

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
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

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

راسب

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 

عذراء هانً مجٌد حسناسم الطالب

راسب             

مالحظات

عذراء عامر جهاد خلفاسم الطالب

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي 
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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

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

راسب             

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

راسب             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

علً باسم محمد فاضل

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

2022-2021للعام الدراسي 

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

علً باسم اسماعٌل سلماناسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

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

متوسطالصرف2

مقبول(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

مقبول(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

متوسطعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

ضعٌف(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفالصرف2

مقبول(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

مقبول(البٌان والبدٌع)البالغة 4

متوسط(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌدعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

جٌد جداًحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

علً حسٌن محمد هادي

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

علً سعٌد عبد الرضا فاضلاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً             

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 

مالحظات

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

2022-2021للعام الدراسي 

له دورثانً
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفالصرف2

ضعٌف(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد جداً(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

أمتٌازعلوم 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

له دورثانً

راسب             

علً طه نعمان ناصر

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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

اسم الطالب

             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

اسم الطالب

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

علً عدنان ابراهٌم محمد

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

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
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

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

             

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

2022-2021للعام الدراسي 

راسب

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

علً مهند عبد الكرٌم فلٌحاسم الطالب

عهود نجم نوري محموداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

راسب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

متوسط(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(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

الــــــتقدٌرجٌداللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةاألولى
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

جٌد(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(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

الــــــتقدٌرأمتٌازاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

غدٌر عقٌل حسن صالح

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

غفران عامر سلطان جٌاد

ناجح             

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

             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

جٌد(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(البٌان والبدٌع)البالغة 4

ضعٌف(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

الدور االولالصباحيةاألولى
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

مقبول(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(البٌان والبدٌع)البالغة 4

ضعٌف(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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

له دورثانً             

2022-2021للعام الدراسي 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

غفران فاضل عباس عبد

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

غفران عامر مهدي صالح

2022-2021للعام الدراسي 

له دورثانً

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات
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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

الدور االولالصباحيةاألولى

34

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

مقبولالصرف2

مقبول(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(البٌان والبدٌع)البالغة 4

ضعٌف(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

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

فاطمة حسن عبد الرزاق علوان

فاطمة اٌاد كاظم محمد

له دورثانً             

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

راسب             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

متوسط(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(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
جٌدالنحو1

جٌد جداًالصرف2

جٌد جداً(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(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرأمتٌازاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

فاطمة عباس كامل كاظماسم الطالب

ناجح             

فاطمة عدنان احمد سلطاناسم 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
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

مقبول(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(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

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

جٌد(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد جداً(البٌان والبدٌع)البالغة 4

متوسط(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

متوسطعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

متوسطحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

متوسط(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌداللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

فاطمة غزوان عبد االمٌر محموداسم الطالب

ناجح قرارالنحو

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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

فاطمة فرهود سلمان جدوعاسم 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
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

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

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
النحو1

الصرف2

(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

(البٌان والبدٌع)البالغة 4

(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

علوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌراللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

فاطمة فٌاض دروٌش عبداسم الطالب

ناجح قرارالنحو

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 


