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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

ابراهٌم عبد القادر عباس سكراناسم الطالب

             

نتائج االمتحانات النهائية 

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

االء عبد المجٌد علً جاسماسم الطالب

مالحظات

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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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌد جداًالصرف2

جٌداألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌد جداًالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ابو بكر عبد شجاع محمد

نتائج االمتحانات النهائية 

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

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

احمد اسماعٌل ولً خانكه دروٌشاسم 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

ناجح

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

جٌدالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

2022-2021للعام الدراسي 

احمد حافظ محمود ذٌاباسم الطالب

ناجح             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

احمد جاسم محمد ٌاسٌن

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

النحو       

العروض والقافٌة
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
جٌدالنحو1

جٌدالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرأمتٌازالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

ضعٌفالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

ضعٌفنصوص قدٌمة7

ضعٌفأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرضعٌفالحاسبات9

النحومادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

احمد عبد المنعم خلف اسم 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 

احمد خضٌر ٌاسٌن خضٌر

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌدنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

ضعٌفالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

ضعٌفنصوص قدٌمة7

ضعٌفأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرضعٌفالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

احمد قحطان عدنان حسناسم الطالب

             

2022-2021للعام الدراسي 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

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

له دورثانً

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

احمد محمد غضبان خلف اسم الطالب

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

راسب             

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتائج االمتحانات النهائية 

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

مقبولالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

له دورثانً

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي 

ناجح             

اخالص عباس كرٌم قادر

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

احمد محمود ابراهٌم نعمة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

متوسطالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

جٌدالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اروى عطا حسن احمد

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 

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

             

له دورثانً             

ادهم وسام  جابر هادي

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌد جداًالصرف2

جٌداألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية

16

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

جٌدالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

اسراء رحٌم ابراهٌم حسٌناسم الطالب

ناجح

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسراء عبد الكرٌم صٌاد محبوب

             

نتائج االمتحانات النهائية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

جٌداألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرأمتٌازالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌدالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

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

اسراء فؤاد خلف جاسماسم الطالب

اسراء علً طه موسىاسم 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
جٌدالنحو1

جٌدالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

أمتٌازالصرف2

أمتٌازاألدب اإلسالم3ً

أمتٌاز(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌد جداًالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرأمتٌازالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسماء جبار طاهر عواداسم الطالب

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسماء محمود عبود حسٌناسم 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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌد جداًالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌد جداًالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرأمتٌازالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌدالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

جٌدالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

جٌدنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

اسماء وسام مهدي سلمان

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 

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

اسماء معتز سلمان حرجاناسم الطالب

ناجح             

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
أمتٌازالنحو1

أمتٌازالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

جٌد جداً(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

أمتٌازالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرأمتٌازالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

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 

امل مصطفى محمود حسناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

افنان طعمه حسٌن مهدي

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

ضعٌفالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

جٌد جداًالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

انعام صفاء حسن حسون

 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             

امنه عباس خادم علً

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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

اسم الطالب

             

مالحظات

له دورثانً
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

مقبولالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

مقبولالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

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

انوار جلٌل ابراهٌماسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

ناجح قرار

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

انمار هاشم حسن علًاسم الطالب

  الصرف

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2022-2021للعام الدراسي 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

جٌدالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

مقبولالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

له دورثانً

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

             

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

اوس سٌلم خلٌل زكام

             

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

انوار ضٌاء عباس عبد هللا

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

ضعٌفالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

ضعٌفنصوص قدٌمة7

ضعٌفأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرضعٌفالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي 

له دورثانً

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌة

اٌات محمد عبد الوهاب جمٌل

             

اٌات هادي صالح نصٌفاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

راسب             

2022-2021للعام الدراسي 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌدالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

مقبولالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

ضعٌفنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرضعٌفالحاسبات9

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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

له دورثانً             

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

             

اٌة خالد اسماعٌل حسن

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

اٌة عبد اللطٌف عباس عبد الوهاب
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌد جداًالصرف2

جٌد جداًاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرأمتٌازالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح

اٌمان حمٌد حسٌن خضٌراسم الطالب

ناجح             

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

اٌالف عماد علوان ردام اسم الطالب

             

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

مقبولالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

ضعٌفالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

ضعٌفنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرضعٌفالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اٌناس ابراهٌم عطٌة عوٌداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً 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

اٌمان قٌس جاسم محمداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اٌناس خضٌر احمد صالح اسم الطالب

له دورثانً             

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 

اٌناس احمد خضٌر صالحاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اٌه حاتم عبد الكرٌم عباساسم 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 

اٌناس ولٌد ابراهٌم جواداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌد جداًالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

جٌد جداً(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اٌه عبد الرحٌم عبد القادر علًاسم 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 

اٌه حمٌد رشٌد محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

متوسطالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌد جداًالصرف2

جٌد جداًاألدب اإلسالم3ً

جٌد جداً(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌد جداًالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

إٌالف غسان عزت عباساسم 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 

اٌوب حسٌن ابراهٌم برٌجاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

جٌدالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

أروى سعد غانم محموداسم 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 

أحمد محمد صخً مطلكاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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49

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

أمتٌازالصرف2

جٌداألدب اإلسالم3ً

جٌد جداً(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌد جداًالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرأمتٌازالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

االدب العربً قبل االسالممادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

أسامة حسٌن احمد مهدياسم الطالب

له دورثانً             

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 

أزهر سلمان نجرس عامراسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

مقبولالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

أٌة اسماعٌل احمد جواداسم 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 

أمٌرة تحسٌن كاظم حاٌطاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

جٌد جداًالصرف2

جٌداألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرأمتٌازالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

جٌدالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

آمنه نجم عبد مهدياسم 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 

آراء محمود عبد النبً جواداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

جٌداألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرأمتٌازالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

ضعٌفالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

ضعٌفنصوص قدٌمة7

ضعٌفأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرضعٌفالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

بان عادل هادي عثماناسم الطالب

راسب             

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 

آٌة عماد محمد علٌوياسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

جٌدالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌدنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية

58

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
النحو1

الصرف2

األدب اإلسالم3ً

(علم المعانً)البالغة 4

المعجم العربً وعلم الصوت5

العروض والقافٌة6

نصوص قدٌمة7

أسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

0اسم الطالب

             

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 

بنٌن عمار بدر سلماناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 


