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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

احمد عبد الستار حمودي ابراهٌماسم الطالب

             

نتائج االمتحانات النهائية 

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

احمد سامً كمر موسىاسم الطالب
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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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انتهاء مجٌد عرار رحٌم

نتائج االمتحانات النهائية 

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

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

اٌه رعد جاسم محمداسم 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
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مالحظات
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2022-2021للعام الدراسي 

حسن اركان محمود خضٌراسم الطالب

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

جاسم عبدهللا عواد حمدان

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

    األدب العربً 

قبل اإلسالم 

(الجاهلً)

ناجح قرار

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 

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله
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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
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نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

راسب             

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌة

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

حسٌن جواد كاظم صالحاسم الطالب

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

حسن حسام ثامر حسٌن

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

حسٌن عدنان خلٌفة سلماناسم الطالب

             

2022-2021للعام الدراسي 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

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

ناجح

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

دالٌا رضا مهدي كرٌفعاسم الطالب

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

ناجح             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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نتائج االمتحانات النهائية 

راسب

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي 

له دورثانً             

رأفت راغب طالب وهٌب

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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ذكرى هاشم عبد الجبار

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

رٌم مزهر حمٌد حسٌن

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 

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

             

راسب             

رانٌا عماد عناد راضً

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات



الدور االولالمسائيةاألولى

15

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

متوسطالصرف2

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

زهراء عامر خمٌس عبٌداسم الطالب

ناجح قرار

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

زٌنب عادل وهٌب جراد

    األدب العربً 

قبل اإلسالم 

(الجاهلً)

نتائج االمتحانات النهائية 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي 

راسب             

مالحظات

اسم الطالب

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

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
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

جٌد(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

الــــــتقدٌرجٌداللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

راسب             

2022-2021للعام الدراسي 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

سنان غازي احمد محمود اسم الطالب

سبع كرٌم سبع خمٌساسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌد جداًالصرف2

أمتٌاز(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(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

جٌد جداًالصرف2

جٌد(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

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

صدام عبد الرحمن حمٌد فرحاناسم الطالب

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

ضحى محمد تاٌه علواناسم الطالب

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 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

مالحظات



الدور االولالمسائيةاألولى

21

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

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

الــــــتقدٌرجٌداللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

عامر قٌصر غاٌب قادر

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 

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

طه رسول سلمان محموداسم الطالب

راسب             

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
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

ضعٌف(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

الــــــتقدٌرجٌداللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

جٌدالصرف2

جٌد(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(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

له دورثانً

مالحظات

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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 

عبد الرزاق كومان كرٌم تاٌهاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

عباس احمد كاظم عبد

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

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
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

متوسط(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

متوسط(البٌان والبدٌع)البالغة 4

أمتٌاز(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

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

عثمان عطا هللا مشتاق احمد

 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             

عبٌر علً عباس علوان

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

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

اسم الطالب

             

مالحظات

راسب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

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(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌداللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

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(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

غزوان هٌثم عزاوي علواناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

ناجح قرار

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

علً سمٌر عبد الجبار حسناسم الطالب

    األدب العربً 

قبل اإلسالم 

(الجاهلً)

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2022-2021للعام الدراسي 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

متوسطالصرف2

أمتٌاز(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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30

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

جٌد(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

الــــــتقدٌرجٌداللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

ناجح

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

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

فاطمة حسن حبٌب حسٌن

             

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

غنٌه سلمان خلف صالح

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

مقبول(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

متوسط(البٌان والبدٌع)البالغة 4

جٌد جداً(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

متوسطعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌد جداًاللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

مقبول(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

متوسط(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

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

محمد سلمان تركً سلطان

             

مروة نبٌل تركً فاضلاسم 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
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
جٌد جداًالنحو1

جٌدالصرف2

أمتٌاز(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

مقبول(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌداللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

راسب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

         علم النفس 

(التربوي والنمو)
ناجح قرار

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

             

مروه اٌوب محمد محمود

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

مصطفى عبد العلٌم حمٌد مجٌد
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

متوسط(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(البٌان والبدٌع)البالغة 4

أمتٌاز(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌد جداًعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

متوسط(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 

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

نور عدنان وحٌد داوداسم الطالب

راسب             

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

نبراس جهاد ابراهٌم شكراسم الطالب

             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

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

الــــــتقدٌرجٌداللغة اإلنكلٌزٌة9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

متوسطالصرف2

مقبول(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

جٌد(البٌان والبدٌع)البالغة 4

أمتٌاز(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌدعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد(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 

هوازن عبد هللا عبد اللطٌف  محموداسم الطالب

ناجح             

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

هاشم صاحب ابراهٌم خضٌراسم الطالب

    األدب العربً 

قبل اإلسالم 

(الجاهلً)

ناجح قرار

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

مقبول(الجاهلً)األدب العربً قبل اإلسالم 3

متوسط(البٌان والبدٌع)البالغة 4

أمتٌاز(التعبٌر واإلنشاء)مهارات لغوي 5

جٌدعلوم القرآن والحدٌث النبوي الشرٌف6

أمتٌازحقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة7

جٌد(التربوي والنمو)علم النفس 8

الــــــتقدٌرجٌداللغة 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

 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 اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 

وسام ٌحٌى راضً جاسماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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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
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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

 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 اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 

0اسم الطالب

             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
النحو1

الصرف2
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