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له دورثانً

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة
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 له دور ثانً بالمواد المؤشرة
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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسٌل فٌصل محمود عباس

             

اسٌل علً حسن هادياسم الطالب

ناجح
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

ضعٌفالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثالثة

18

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌدالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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

امٌمة نصٌف جاسم مهدي اسم الطالب

االء جمٌل ابراهٌم علًاسم الطالب

له دورثانً             

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

ضعٌفعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثالثة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌد جداًالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

جٌد جداًاألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

له دورثانً

مالحظات

 له دور ثانً 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 

انعام ناهض عدنان عداي اسم الطالب

ناجح             

مالحظات

انعام حسٌن علً احمد اسم 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

ضعٌفعلم اللغة2

ضعٌفتحلٌل النص القرآن3ً

ضعٌفالشعر العباس4ً

ضعٌفالنثر العباس5ً

ضعٌفاألدب االندلس6ً

ضعٌفالنقد العربً القدٌم7

ضعٌفمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرضعٌفمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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22

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌدالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

ناجح قرار  علم اللغة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

راسب             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

اوس حٌدر عباس فاضل

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2022-2021للعام الدراسي 

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

انور شوكت عبد العزٌزاسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرجٌد جداًمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

جٌد جداًالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اٌة قاسم صالح سلطان

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اٌالف ناٌف ابراهٌم جٌاداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

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

نتائج االمتحانات النهائية 

  علم اللغة

اسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2022-2021للعام الدراسي 

ناجح قرار
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌدالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

جٌد جداًاألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح

ناجح             

اٌمان عبد السالم محمد

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

اٌمن ٌونس هاشم عباس 

 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
أمتٌازالنحو1

جٌد جداًعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌد جداًالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

جٌد جداًالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

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

اٌه خالد علً هاللاسم الطالب

اٌه ستار علً حسوناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

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
أمتٌازالنحو1

جٌد جداًعلم اللغة2

أمتٌازتحلٌل النص القرآن3ً

جٌدالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

جٌد جداًاألدب االندلس6ً

جٌد جداًالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفعلم اللغة2

ضعٌفتحلٌل النص القرآن3ً

ضعٌفالشعر العباس4ً

ضعٌفالنثر العباس5ً

ضعٌفاألدب االندلس6ً

ضعٌفالنقد العربً القدٌم7

ضعٌفمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرضعٌفمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

أستبرق هاشم علً كاظم

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 

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

أمٌنة ناصر عزٌز شائع

راسب             

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
جٌدالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌد جداًالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌد جداًاألدب االندلس6ً

جٌد جداًالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

آٌات جعفر ٌاسٌن حسٌن

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

أٌمان سعد ابراهٌم حسونً

2022-2021للعام الدراسي 

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات



الدور االولالصباحيةالثالثة

33

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثالثة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرجٌد جداًمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

بتول حسام رستم محمد

بارق ابراهٌم عبد الرضا فرج 

ناجح             

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

        النقد العربً 

القدٌم
ناجح قرار

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولالصباحيةالثالثة

35

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌدالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌد جداًاألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثالثة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

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

براء حسٌن مصطفى رشٌداسم الطالب

ناجح             

بشرى خلٌفة كرمشاسم 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 


