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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

فاطمة محمد شهاب احمداسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 
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فاطمه الزهراء علً مفٌد جعفراسم الطالب
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    األدب العربً 

قبل اإلسالم 

(الجاهلً)

مالحظات

ناجح قرار

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌة

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

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق
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فاطمه عبد هللا خلٌل سلٌماسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

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

فاطمه عبد الرحمن جسام ناصراسم الطالب
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التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي 

فهد فرات شعالن عباساسم الطالب
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لٌالً حسٌن شاكر محمد

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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محمد جمال خلٌل سلماناسم الطالب
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ختم اللجنة االمتحانٌة
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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً             

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

راسب             
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

نتائج االمتحانات النهائية 
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مرٌم حسٌن جمٌل نصٌفاسم الطالب
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نتائج االمتحانات النهائية 

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

راسب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

محمد حسٌن اسماعٌل محٌسناسم الطالب

             

2022-2021للعام الدراسي 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات
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مرٌم حسٌن علً هالل

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح             

مرٌم شاكر محمود هدو

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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اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

راسب             

مرٌم علً داخل محٌسن

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

النحو

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي 

اسم الطالب

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

مرٌم مجٌد حمٌد صالح

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح قرار

نتائج االمتحانات النهائية 
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مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

متوسط(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد جداً(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
ضعٌفالنحو1

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

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد جداً(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة 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 قرارالنحو

مالحظات

اسم الطالب

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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 

مصطفى راشد طعمه دهش

             

مصطفى احمد علً هاللاسم الطالب

له دورثانً
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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

جٌد جداًعلوم 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
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

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

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

معتز محمد جواد كاظماسم الطالب

مصطفى ٌاسٌن رمضان حسٌناسم الطالب

ناجح قرارالنحو

2022-2021للعام الدراسي 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

راسب             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

متوسط(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

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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 

مالك قاسم ثجٌل مشارياسم الطالب

راسب             

مالحظات

معتصم حمندي حسٌن علوكاسم 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
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

جٌد(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

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 

راسب             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

مها احمد عبود ابراهٌم

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 

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

منتظر محمد مسعود حسناسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌدالصرف2

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

أمتٌاز(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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مٌسم جاسم محمد محمود

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

مٌالد كرٌم شهاب احمداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

راسب             

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 

ناجح
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

جٌدالصرف2

مقبول(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

متوسط(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

ناجح

ناجح             

مٌنا محمد خضٌر عباس

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

نبأ ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم

 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
جٌدالنحو1

جٌدالصرف2

جٌد جداً(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

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

جٌدالصرف2

جٌد(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد جداً(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

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نبأ طه اسماعٌل ابراهٌماسم الطالب

نبأ محمد عٌسى حمٌداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

له دورثانً

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
متوسطالنحو1

مقبولالصرف2

جٌد(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

أمتٌاز(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
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

متوسط(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد جداً(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

الــــــتقدٌرأمتٌازاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نصٌر ستار عبد جواد

ناجح قرار

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نور رشٌد سلمان عٌدان

ناجح             

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

  الصرف

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة
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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
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

متوسط(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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

راسب             

2022-2021للعام الدراسي 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

هاجر ابراهٌم قادر جاسم

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

نور غانم حمو شمام

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
ضعٌفالنحو1

جٌد جداًالصرف2

جٌد(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

أمتٌاز(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

أمتٌازعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

أمتٌاز(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

جٌد جداً(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(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

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

هبه صدام غازي رشٌد

هاجر حمزة حسن سلمان

ناجح قرارالنحو

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

له دورثانً             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

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

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

مالحظات

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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

هجران حسٌن محمد حسٌناسم الطالب

له دورثانً             

هدى اسماعٌل محمود حسناسم الطالب

ناجح قرارالنحو

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 
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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

متوسطالصرف2

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

الــــــتقدٌرأمتٌازاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هدى زاهد برع شٌاعاسم الطالب

راسب             

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

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

هدى قاسم 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
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

متوسط(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
مقبولالنحو1

جٌدالصرف2

مقبول(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

الــــــتقدٌرأمتٌازاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

هناء انمار عبد الستار اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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 

هٌام نوفل سلمان عٌداناسم الطالب

    األدب العربً 

قبل اإلسالم 

(الجاهلً)
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
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

متوسط(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

أمتٌاز(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد(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
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

جٌد(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

الــــــتقدٌرأمتٌازاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

وجدان عماد محسن سلطاناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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 

وردة جاسم مسلم مهدياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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