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مقبولالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية

18

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌدالصرف2

جٌد جداًاألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرأمتٌازالحاسبات9

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

زٌنب باقر محمد عٌداناسم الطالب

زهراء هٌثم حسن جساماسم 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
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض 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
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

زٌنب جاسم محمد حسناسم الطالب

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

زٌنب حسام رستم محمداسم 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
جٌدالنحو1

جٌد جداًالصرف2

جٌد جداًاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

أمتٌازالصرف2

جٌداألدب اإلسالم3ً

جٌد جداً(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص 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

زٌنب سعد قدوري خلف

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 

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

زٌنب حسن محمد ابراهٌماسم 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
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌد جداًالصرف2

أمتٌازاألدب اإلسالم3ً

جٌد جداً(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌد جداًالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرأمتٌازالحاسبات9

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 

زٌنب عبد بشارة جنعان اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

زٌنب صفاء حسن علوان

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

مقبولالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌدنصوص قدٌمة7

جٌدأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

مقبولالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

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

زٌنب معن صباح سمٌن

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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

له دورثانً             

زٌنب محمد اسماعٌل عبد الرحمن

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

اسم الطالب

             

مالحظات

ناجح
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس 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

زٌنه عامر رحٌم زٌداناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

له دورثانً

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

زٌنب هانً عاشور علواناسم الطالب

             

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌدالصرف2

جٌداألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض 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

ناجح

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

             

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

سارة احمد علً بتٌت

             

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

ساجده فراس ناجً ابراهٌم

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

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌدالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي 

ناجح قرار

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌة

سارة رشٌد عبد الوهاب حسٌن

علم )     البالغة 

(المعانً

ساره اسماعٌل خلٌل ابراهٌماسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

له دورثانً             

2022-2021للعام الدراسي 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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

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

جٌد جداًالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌد جداًالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

له دورثانً

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

ناجح             

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

             

ساره صباح جاسم خلف

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

ساره ماجد كرٌم جاسم
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌدالمعجم 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
ضعٌفالنحو1

مقبولالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌدالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

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 قرار

سبع كرٌم سبع خمٌساسم الطالب

له دورثانً             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

ساره محمود حسن صادقاسم الطالب

       العروض 

والقافٌة

مالحظات

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌدالمعجم 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
جٌدالنحو1

متوسطالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس 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 

سجى علً جاسم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

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

سجاد نهاد كرٌم محمداسم الطالب

       العروض 

والقافٌة
ناجح قرار

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

جٌداألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

مقبولالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص 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 

سجى محمد كاظم حمٌداسم 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 

سجى قٌس سرهٌد ٌحٌىاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية

42

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

مقبولالصرف2

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سرور سعد حسن علًاسم الطالب

ناجح             

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 

سحر احمد عبد هللا علًاسم الطالب

علم )     البالغة 

(المعانً
ناجح قرار

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

جٌدالصرف2

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
ضعٌفالنحو1

مقبولالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

جٌدنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

سعد جاسم محمد شالوخاسم 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 

سرور عدنان عبد عباساسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

أمتٌازالصرف2

جٌداألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌد جداًالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

متوسطالصرف2

جٌداألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض 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 

سمر ماجد خلف دواحاسم 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 

سلمى عبد هللا جمٌل حمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب 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
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌدالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌدأسس 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 

سهى مصطفى طه علواناسم 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 

سمٌة نافع حسناسم 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

متوسطالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌدنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس 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 

سٌناء قاسم علً عنفوصاسم الطالب

ناجح             

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 

سٌف ٌاسٌن لطٌف خلفاسم الطالب

علم )     البالغة 

العروض   (المعانً

والقافٌة

ناجح قرار

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

أمتٌازالمعجم 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
مقبولالنحو1

جٌدالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

االدب العربً قبل االسالممادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

شعٌب احمد عبد هللا محمداسم الطالب

       العروض 

والقافٌة
ناجح قرار

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 

سٌناء مزاحم حسن علًاسم الطالب

النحو       

العروض والقافٌة
ناجح قرار

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

جٌدالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمقبولالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

جٌدالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌدالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس 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 

شهد حامد عبد مجٌداسم الطالب

ناجح             

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 

شهد اسماعٌل ابراهٌم احمداسم الطالب

علم )     البالغة 

(المعانً
ناجح قرار

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

أمتٌازالمعجم 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
مقبولالنحو1

جٌدالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمقبولالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

شٌرٌن عبد الرسول عباس فاضلاسم الطالب

ناجح             

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 

شهد قٌس محٌسن جاسماسم الطالب

ناجح قرار    األدب اإلسالمً

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

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
جٌدالنحو1

جٌدالصرف2

جٌداألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس 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 

صابرٌن عدنان ناصر محمداسم 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 

شٌماء قاسم محمد عدواناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌد جداًالصرف2

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
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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 

شرمٌن صدر الدٌن هادياسم 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 

صبا علً كاظم براكاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

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

نتائج االمتحانات النهائية 


