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نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سجاد احمد حسن خلف

             

سارة معن شهاب احمداسم الطالب

ناجح
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17

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

متوسطعلم 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
جٌد جداًالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌدالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

سكٌنة بشٌر عباس مباركاسم الطالب

سجى حسب هللا شكر محموداسم الطالب

ناجح             

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
جٌد جداًالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌدالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

جٌد جداًمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرجٌد جداًمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالمسائيةالثالثة

20

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌدعلم اللغة2

أمتٌازتحلٌل 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

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 

شذى خلٌل ابراهٌم علًاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

سمٌه ٌوسف احمد علًاسم الطالب

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

جٌدمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

متوسطاألدب االندلس6ً

جٌدالنقد 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

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

عباس عامر خزعل عباس

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 

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

صافً فالح عبد سلماناسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

مقبولعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

جٌدالشعر 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
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

عبد هللا روكان عٌاش مٌاح

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

علً عدنان عبود عباساسم 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
متوسطالنحو1

متوسطعلم اللغة2

جٌد جداًتحلٌل النص القرآن3ً

متوسطالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

مقبولاألدب االندلس6ً

مقبولالنقد العربً القدٌم7

جٌدمنهج 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

متوسطاألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

جٌدمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرأمتٌازمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح

ناجح             

علً ٌاسٌن حلبوص خلف

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

قاسم حسن محمود حسٌن

 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
متوسطالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

مقبولاألدب االندلس6ً

جٌدالنقد العربً القدٌم7

جٌدمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرجٌد جداًمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

مقبولاألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

جٌدمنهج البحث والمكتبة وتحقٌق النصوص8

الــــــتقدٌرجٌد جداًمناهج التدرٌس وطرائقه9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

      النثر العباسً

      النثر العباسً

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2022-2021للعام الدراسي 

ناجح قرار

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

لؤي راشد جاسم احمداسم الطالب

مصطفى طالل اكرم محمد اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ناجح قرار

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
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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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

مقبولعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

مقبولالشعر العباس4ً

مقبولالنثر العباس5ً

مقبولاألدب االندلس6ً

متوسطالنقد 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

مصطفى محمد خمٌس علً

راسب

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نبراس محً صالح

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
جٌد جداًالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

أمتٌازالشعر العباس4ً

جٌدالنثر 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
جٌد جداًالنحو1

جٌدعلم اللغة2

جٌدتحلٌل النص القرآن3ً

جٌد جداًالشعر العباس4ً

متوسطالنثر العباس5ً

جٌداألدب االندلس6ً

متوسطالنقد العربً القدٌم7

جٌدمنهج 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

هدٌل هذال بدري حردان

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

هدى اسعد احمد خمٌس 

2022-2021للعام الدراسي 

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات



الدور االولالمسائيةالثالثة

33

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

أمتٌازعلم اللغة2

أمتٌازتحلٌل 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

الدور االولالمسائيةالثالثة
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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

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

0

هٌالن خلٌل زٌدان خلف

             

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

ناجح             

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 


