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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌد جداًالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

جٌد جداًاألدب االندلس6ً

جٌد جداًالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9
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2

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100
0مادة العبورالثانٌة110
120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

سارة خلٌل ابراهٌم علًاسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

ساره ٌوسف خورشٌد رشٌد اسم الطالب

             

نتائج االمتحانات النهائية 

 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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌد جداًالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

جٌد جداًاألدب 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
ضعٌفالنحو1

ضعٌفعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌد جداًاألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

             

مالحظات

له دورثانً

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

سجى زٌاد احمد عبد المجٌد اسم 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

سجى جبار كاظم علًاسم الطالب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌدعلم 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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتائج االمتحانات النهائية 

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

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 

سجى سمٌر احمد خلف

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

             

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي 

سجى محمود كاظم صالحاسم الطالب



الدور االولالصباحيةالثالثة

7

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

أمتٌازعلم اللغة2

أمتٌازتحلٌل النص القرآن3ً

جٌد جداًالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

جٌد جداًاألدب االندلس6ً

أمتٌازالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

سرور عبد هللا خلٌل ابراهٌم 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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

سرى حمٌد ابراهٌم حسٌن اسم الطالب

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح قرار  علم اللغة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل 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
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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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

راسب             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

سالم جواد كاظم مزعلاسم 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 

سكٌنه سالم كاظم جابراسم الطالب

             

2022-2021للعام الدراسي 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌدالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

متوسطالنقد 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

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

سها سامً طه ٌاسٌن 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

له دورثانً             

سهام فاضل سلطان عبد هللا

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
جٌدالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌد جداًالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

جٌداألدب 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
جٌدالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

سور سامً محسن ٌعكوب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

             

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي 

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

سٌف سعد عبد الحسٌن بربوتً 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطعلم اللغة2

أمتٌازتحلٌل النص القرآن3ً

جٌدالشعر العباس4ً

متوسطالنثر 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
جٌدالنحو1

جٌد جداًعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌد جداًاألدب االندلس6ً

جٌد جداًالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

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 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

شٌرٌن رٌاض شهاب احمد

             

شهد سعٌد حسن سعٌداسم الطالب

ناجح
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

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

صابرٌن احمد هزاع رٌحاناسم الطالب

شٌماء احمد ٌونس مونس اسم الطالب

        النقد العربً 

القدٌم
ناجح قرار

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
متوسطالنحو1

جٌد جداًعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌد جداًالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج 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

جٌدالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج 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 

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 

ضحى رضا عبد اللطٌف شهاباسم الطالب

ناجح             

مالحظات

ضحى حسن جامل منصوراسم الطالب

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌد جداًعلم اللغة2

أمتٌازتحلٌل النص القرآن3ً

أمتٌازالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

جٌد جداًاألدب االندلس6ً

أمتٌازالنقد 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             

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

ضحى ستار خضٌر مبارك

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 

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

ضحى سالم صالح حسٌناسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7
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0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ضحى شالل عبد الكرٌم

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

ضحى عبد الكرٌم خلف حرامً اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح قرارالنحو

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
متوسطالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

جٌد جداًالشعر 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
متوسطالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌد جداًاألدب االندلس6ً
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الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح

ناجح             

ضحى مقداد حكٌم حسٌن

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

ضٌاف رشٌد عبد الحمٌد

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة



الدور االولالصباحيةالثالثة

27

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً
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جٌداألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولعلم اللغة2

متوسطتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج 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

طٌبه احمد محمد عبد الرحمناسم الطالب

عادي نوفل عادي نصٌفاسم 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
جٌدالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

جٌدالنثر 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
متوسطالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌدالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8
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0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

عامر هالل خلف

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

عباس عمران طرٌخ ردام

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
متوسطالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

جٌدالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7
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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

عبد هللا محمد علً جمعة 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

عبد الباري كرٌم حمٌد

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

مقبولعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرجٌد جداًمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثالثة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

ضعٌفالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

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

عبد الملك محمد رحٌم تركان 

عبد هللا ٌحٌى محمد عبد

له دورثانً             

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

له دورثانً             

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

متوسطعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثالثة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

متوسطالنقد 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

عبد الودود زٌاد هادي حسن اسم الطالب

ناجح             

عثمان عبد الوهاب نورياسم 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
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

الدور االولالصباحيةالثالثة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عقٌل حسٌن بدر سعدوناسم 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

علً جوامٌر شاطً بحر اسم الطالب

النحو        النقد 

العربً القدٌم
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
جٌدالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

جٌدالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

متوسطالنقد 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
ضعٌفالنحو1

ضعٌفعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

ضعٌفالنقد العربً القدٌم7

متوسطمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرجٌد جداًمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

علً حٌدر مطلباسم 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 

علً خالد سلمان علواناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

ضعٌفالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

ضعٌفالنقد 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

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

جٌدمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

علً خلٌل ابراهٌم جواداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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 

علً صالل ثامر موسى اسم 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

مقبولعلم 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

الدور االولالصباحيةالثالثة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌد جداًالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عمار شاكر محمود محمد اسم الطالب

ناجح قرارالنحو  علم اللغة

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 

عمر ٌاسر جمٌل جبراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 


