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

صباح خلف صالح سرهٌداسم الطالب
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نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

صدام فرحان متعب سلطاناسم الطالب

             

نتائج االمتحانات النهائية 

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

2022-2021للعام الدراسي 

       العروض 
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مالحظات

له دورثانً

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة
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2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله
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نتائج االمتحانات النهائية 

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

نتائج االمتحانات النهائية 

ضحى احمد خضٌر احمد

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

    األدب اإلسالمً

له دورثانً             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي 

ضحى تحسٌن حاوي هاللاسم الطالب
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ضحى شدهان حسٌن لفته

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

ضحى ناصر علوان حسٌناسم الطالب

مالحظات

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             
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 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

طٌبه شاكر حمود محمداسم الطالب

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

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

ناجح

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

طٌبه رحٌم عبد الستار حمداسم الطالب

             

2022-2021للعام الدراسي 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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عامر حامد طالك عكوش

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح             

عباس جوده عبٌس ذٌاب

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

اسم الطالب

اسم الطالب

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي 

ناجح

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 
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اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

عباس حامد وهٌب محمد

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

             

2022-2021للعام الدراسي 

نتائج االمتحانات النهائية 

2022-2021للعام الدراسي 

اسم الطالب

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

عبد هللا احمد جدوع ولً 

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

له دورثانً

نتائج االمتحانات النهائية 



الدور االولالصباحيةالثانية

15

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

الدور االولالصباحيةالثانية

16

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
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نتائج االمتحانات النهائية 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

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

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

2022-2021للعام الدراسي 

راسب             

مالحظات

اسم الطالب

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

مالحظات

نتائج االمتحانات النهائية 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

عبد هللا عباس شهاب احمد

             

عبد هللا رعد خضٌر ٌاسٌناسم الطالب

ناجح
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ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

جٌدنصوص قدٌمة7

جٌدأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

النحومادة 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

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

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

عثمان احمد ابراهٌماسم الطالب

عبٌدة زهٌر عداي علٌوياسم الطالب

له دورثانً             

2022-2021للعام الدراسي 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 

راسب             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌدأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمقبولالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

             

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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 

عثمان منعم فالح كٌطاناسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

عثمان فاروق سلٌمان كاظماسم الطالب

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

2022-2021للعام الدراسي 
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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
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

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 

راسب             

نتائج االمتحانات النهائية 

ختم اللجنة االمتحانٌة

عال حسٌن علً عبد هللا

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 

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

عذراء عادل عبد جاسماسم الطالب

نتائج االمتحانات النهائية 

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

جٌدالصرف2

متوسطاألدب 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
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

النحومادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

علً السجاد محمد علٌوي دواد

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

علً باسم علً حسٌناسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ناجح             

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

جٌدالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌدنصوص قدٌمة7

جٌدأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمقبولالحاسبات9

النحومادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

ناجح

له دورثانً             

علً حسٌن علً منصور

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

علً زاحم ناجً حلبون

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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
جٌد جداًالنحو1

جٌد جداًالصرف2

جٌداألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

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

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

             

             

مالحظات

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

2022-2021للعام الدراسي 

ناجح

مالحظات

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

علً سالم محمد دكدكاسم الطالب

علً صالح احمد محمد اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ناجح

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

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
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

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

علً عدوان خلف 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 

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

علً محسن ولً جعفر

راسب             

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

متوسطالصرف2

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
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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

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

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

علً مكً علوان خلف

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

اسم الطالب

             

ختم اللجنة االمتحانٌة

علً محمد عبد هللا جمٌل

2022-2021للعام الدراسي 

له دورثانً

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتائج االمتحانات النهائية 

نتائج االمتحانات النهائية 

التعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

اسم الطالب

مالحظات
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

جٌد جداًالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

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

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

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

اسم الطالب

ختم اللجنة االمتحانٌة

علً هاشم محمد علً

علً هاشم حسن خلف 

راسب             

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

له دورثانً             

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

اسم الطالب

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

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 
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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
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

مالحظات

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

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

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

عمر امجد علً احمد اسم الطالب

ناجح             

عمر سلمان خضٌراسم الطالب

راسب             

نتائج االمتحانات النهائية 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

نتائج االمتحانات النهائية 
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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
أمتٌازالنحو1

جٌد جداًالصرف2

جٌداألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

عمران عباس عبود دروٌشاسم الطالب

راسب             

مالحظات

 راسب لهذا العام 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

غادة احمد قاسم محمداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

جٌدأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

النحومادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

أمتٌازالصرف2

جٌد جداًاألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

أمتٌازالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرأمتٌازالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

غٌث صدام متعب جباراسم الطالب

له دورثانً             

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 

فاتن قٌصر حمٌد خلٌلاسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولالصباحيةالثانية

41

النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌدأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌد جداًالنحو1

جٌد جداًالصرف2

جٌد جداًاألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

فاطمة اركان احمد برٌسماسم 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 

فاطمة عباس سلمان حمٌداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

مقبولالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمقبولالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

أمتٌازالصرف2

جٌد جداًاألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

جٌدالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

فاطمه جمال شالل سلماناسم 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 

فاطمه طالب مهوس عبداسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
جٌدالنحو1

جٌدالصرف2

جٌد جداًاألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرضعٌفالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

فاطمه مهدي حنش عناداسم 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 

فرقد قادر شهاب احمداسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

مقبولالصرف2

مقبولاألدب 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
ضعٌفالنحو1

ضعٌفالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌدالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

النحومادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

كمال جاسم محمد حسٌناسم 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 

كمر علً خلف فلٌفلاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

مقبولالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

جٌدنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمقبولالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

لباب عبد الكرٌم محموداسم الطالب

له دورثانً             

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 

لٌث احمد ثابت خلفاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



الدور االولالصباحيةالثانية
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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

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

لٌنا غانم كرٌم محمداسم الطالب

ناجح قرارالنحو

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 

ماجد محسن رشٌد عبداسم الطالب

ناجح قرارالنحو

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

مقبولالصرف2

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

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
مقبولالنحو1

جٌدالصرف2

متوسطاألدب 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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

مالك ثامر عطٌة حسٌناسم 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 

محمد جاسم حمٌد محسناسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 



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

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
ضعٌفالنحو1

ضعٌفالصرف2

ضعٌفاألدب اإلسالم3ً

ضعٌف(علم المعانً)البالغة 4

جٌدالمعجم العربً وعلم الصوت5

ضعٌفالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرمتوسطالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد خالد علٌوي ناصراسم الطالب

له دورثانً             

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 

محمد ستار ٌوسف صالحاسم الطالب

له دورثانً             

مالحظات

 له دور ثانً بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

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

متوسطالصرف2

متوسطاألدب اإلسالم3ً

متوسط(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم 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
مقبولالنحو1

متوسطالصرف2

مقبولاألدب اإلسالم3ً

مقبول(علم المعانً)البالغة 4

جٌد جداًالمعجم العربً وعلم الصوت5

مقبولالعروض والقافٌة6

جٌد جداًنصوص قدٌمة7

جٌدأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌدالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد علً حسن دكدكاسم 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 

محمد قاسم محمد صالحاسم الطالب

ناجح قرارالنحو

مالحظات

 مبارك النجاح قرار بالمواد المذكوره اعاله

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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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

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

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد كامل منصور 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 

محمد ندٌم خلٌل كرٌماسم الطالب

راسب             

مالحظات

 راسب لهذا العام بالمواد المؤشرة

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
أمتٌازالنحو1

جٌد جداًالصرف2

جٌداألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

أمتٌازالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

جٌد جداًأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرجٌد جداًالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

الدور االولالصباحيةالثانية
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النتيجةمواد القرارمواد التحميلالتقديرالمادةت
متوسطالنحو1

جٌدالصرف2

جٌد جداًاألدب اإلسالم3ً

جٌد(علم المعانً)البالغة 4

أمتٌازالمعجم العربً وعلم الصوت5

متوسطالعروض والقافٌة6

أمتٌازنصوص قدٌمة7

أمتٌازأسس التربٌة واإلرشاد التربوي8

الــــــتقدٌرأمتٌازالحاسبات9

0مادة العبوراالولى100

0مادة العبورالثانٌة110

120

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

نتائج االمتحانات النهائية 

محمد ولٌد محمد احمداسم 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 

محمود حسن فاضل جاسماسم الطالب

ناجح             

مالحظات

 تهانٌنا النجاح والتوفٌق

نتٌجة مواد العبور السنة السابقة

ختم اللجنة االمتحانٌةالتعد هذه النتٌجة وثٌقة رسمٌة :مالحظة 


