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 تهانٌنا النجاح والتوفٌق
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ناجح             
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قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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فاطمه ثامر ناطق علواناسم الطالب
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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

فاطمه احمد محمد كاظم

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح             

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
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ناجح قرار
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لقاء فاضل اسماعٌل سلمان 
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محمد قاسم عباس عكاباسم الطالب

له دورثانً

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مروج مطلب حمٌد 

             

نتائج االمتحانات النهائية 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة
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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي 

ناجح             

مالحظات

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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



الدور االولالصباحيةالثالثة

17

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطعلم 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

الدور االولالصباحيةالثالثة

18

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

2022-2021للعام الدراسي 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

مرٌم جاسم محمد محٌسناسم الطالب

مروه نجم عبد خضٌراسم 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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌد جداًعلم اللغة2

أمتٌازتحلٌل 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

الدور االولالصباحيةالثالثة

20

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

ضعٌفالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

مرٌم رشٌد علً شهاباسم الطالب

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

مرٌم قاسم عباس سلماناسم الطالب

له دورثانً             

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

             

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌدعلم اللغة2

أمتٌازتحلٌل النص القرآن3ً

جٌد جداًالشعر العباس4ً

متوسطالنثر 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
ضعٌفالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

ضعٌفالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

ضعٌفالنقد العربً القدٌم7

جٌدمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

مكارم نعمان محمد ابراهٌم 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

2022-2021للعام الدراسي 

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

معارج حامد حمٌد رشٌداسم الطالب

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

له دورثانً             

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

أمتٌازالشعر 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
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

ناجح

مالحظات

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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 

مٌالد ثابت شهاب احمداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

مهى سالم فهٌم مجٌد

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌد جداًعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

أمتٌازالشعر 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
مقبولالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نرجس صافً خالد

 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             

نبأ محمد جواد عبود علوان

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسم الطالب

             

مالحظات

ناجح
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

جٌد جداًالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

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

نور الهدى خالد عبود ابراهٌماسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ناجح قرار

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نور احمد علً سلماناسم الطالب

             

النحو

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌد جداًعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

أمتٌازالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

متوسطاألدب 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
مقبولالنحو1

مقبولعلم 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

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

ناجح قرار

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

             

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نور حسام صالح مهدي

النحو        النقد 

العربً القدٌم

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

نور حامد عبعوب سبع

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

جٌد جداًعلم 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

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌدالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرجٌد جداًمناهج التدرٌس وطرائقه9

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

نور سالم شهاب احمد

             

نور عادل ٌوسف سلماناسم 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



الدور االولالصباحيةالثالثة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌدتحلٌل 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

الدور االولالصباحيةالثالثة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

جٌد جداًاألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح قرارالنحو

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

             

هبة احمد كمر علً

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

هبة هللا كرٌم قدوري ابراهٌم
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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

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثالثة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

ضعٌفالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

هدى عبد الحسن خلف اسماعٌل اسم الطالب

له دورثانً             

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

هدى اسماعٌل كرٌم فرجاسم الطالب

             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌد جداًالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

جٌد جداًالنقد 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

متوسطالشعر العباس4ً

جٌدالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

هٌثم احمد طه علواناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

همام علً اسماعٌل حمٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌدالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌد جداًاألدب 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
جٌدالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

وصال محمد سعود محمداسم 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 

وجدان شالل حبٌب علٌوياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

جٌدعلم اللغة2

ضعٌفتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

ضعٌفالنقد 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

متوسطعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

أمتٌازمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ٌحٌى احمد عٌسى عزٌزاسم الطالب

ناجح             

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 

ٌاسر زٌاد خلف خلٌلاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرجٌد جداًمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
النحو1

علم اللغة2

تحلٌل النص القرآن3ً

الشعر العباس4ً

النثر العباس5ً

األدب االندلس6ً

النقد العربً القدٌم7

منهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

             

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 

ٌونس شكر علً خلٌفة اسم الطالب

ناجح قرارالنحو

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 


