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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(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

الدور االولالمسائيةالثانية

18

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

له دورثانً             

2022-2021للعام الدراسي 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

حمزه ضٌاء حمزه محمداسم الطالب

حمزة مهند غانم كاظماسم 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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

مقبولالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌدالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌدنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

حنٌن جبار شكر احمداسم الطالب

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

حوم علً سلمان طراداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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

علم )     البالغة 

(المعانً

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح قرار

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

متوسطاألدب 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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

متوسط(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

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

دعاء ثابت كرٌم محمد

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 

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

حٌدر نجم عبود جاسماسم الطالب

علم )     البالغة 

(المعانً
ناجح قرار

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
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌد جداًالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌدالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح قرار

مالحظات

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2022-2021للعام الدراسي 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

       العروض 

والقافٌة

اسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

رسل عدنان عبد هللا صالحاسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

ذو الفقار طه حسٌن  شهاب

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(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

متوسطالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5
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جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

رسول مهدي جلوب ٌعقوب

 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             

رسل محمد احمد جواد

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

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

اسم الطالب

       العروض 

والقافٌة

مالحظات

ناجح قرار



الدور االولالمسائيةالثانية

27

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

جٌداألدب 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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌد جداًالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

متوسط(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 

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

رٌام جاسم محمد عبوداسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

ناجح قرار

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

رواء صالح كاظم ابراهٌماسم الطالب

       العروض 

والقافٌة

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2022-2021للعام الدراسي 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرضعٌفالحاسبات9

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
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0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

ناجح

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

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

زٌنب عالء الدٌن احمد فاضل

             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

له دورثانً

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

زهراء ابراهٌم مناضل عباس

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌدالمعجم 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
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

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

زٌنب غالب صالح عبد الرحمن

             

0اسم 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


