
جامعة تكريت

الشرقاط/ التربية األساسية 

اللغة العربية

323223200000الوحدات

الدورالتقدير النتيجة00000التقنيات التربويةمناهج البحثفقه اللغةالنقد أألدبي القديمأألدب أألندلسياألدب العباسيالنحواالسم ت

دور اولجيدناجحـــــجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيـدجيد جداًجيـدمتوسـطاحمد خطاب حمد1

دور اولجيدناجحـــــجيد جداًجيد جداًجيـدمتوسـطجيد جداًجيـدمتوسـطاحمد محمود عبداللطيف2

دور اولــمكملـــــجيد جداًمتوسـطجيد جداًمقبولمتوسـطراسبمقبولأنفال معيوف أحمد حسين 3

دور اولمتوسطناجحـــــمتوسـطجيـدمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطالحارث فهمي مجيد4

دور اولــمكملـــــمتوسـطمتوسـطجيـدراسبمتوسـطمتوسـطجيـدخلف جمعة خلف5

دور اولــمكملـــــجيد جداًامتيازجيد جداًراسبجيـدمقبولمتوسـطسعد عبدهللا حمد6

دور اولجيد جداناجحـــــامتيازامتيازجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيد جداًسمير عمر سبهان7

دور اولــمكملـــــجيـدمتوسـطجيـدراسبمتوسـطمقبولمتوسـطسيف اسعد دمحم مناهي 8

دور اولــمكملـــــمتوسـطجيد جداًمتوسـطراسبجيـدمقبولمقبولصادق احمد عواد9

دور اولــمكملـــــمقبولجيـدراسبمقبولجيـدمتوسـطمقبولعبدهللا سعيد فرحان10

دور اولجيدناجحـــــمتوسـطجيد جداًجيد جداًمتوسـطجيد جداًجيـدجيد جداًعلي احمد حسين علي11

دور اولجيدناجحـــــجيد جداًجيد جداًجيـدمتوسـطجيـدمقبولجيـدعماد احمد دمحم حسين12

دور اولــمكملـــــجيـدجيـدجيـدمتوسـطجيـدجيـدراسبعمار حسين مربط13

دور اولجيدناجحـــــجيد جداًجيد جداًجيد جداًمتوسـطجيـدمقبولجيـدعمر احمد عبداللطيف14

دور اولمتوسطناجحـــــجيـدمتوسـطمقبولمقبولجيـدمقبولمقبولعمر خطاب حمد صالح15

دور اولجيدناجحـــــجيـدامتيازجيـدمتوسـطجيـدمقبولجيد جداًعمر عودة عمر16

دور اولــمكملـــــمقبولجيـدمقبولراسبمقبولمقبولمقبولعمر قاسم علي حسين االحبابي17

دور اولمتوسطناجحـــــمقبولجيـدمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولعمرمالك دمحم طه الحشماوي18

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبمتوسـطراسبراسبفارس أمجد منسي مزعل 19

دور اولــمكملـــــمقبولمقبولجيـدراسبجيـدمقبولراسبفارس خضر فتاح20

دور اولــمكملـــــمقبولجيـدمتوسـطراسبجيـدمقبولمقبولمحسن إبراهيم مخلف حسن 21

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبدمحم حسن حسين عالوي22

دور اولجيدناجحـــــجيـدجيـدجيـدمتوسـطجيـدمتوسـطمتوسـطدمحم خضر دمحم23

دور اولجيدناجحـــــجيد جداًجيد جداًجيد جداًمتوسـطمتوسـطمتوسـطجيـددمحم سبتي جاسم دمحم24

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبمشتاق احمد حسن25

دور اولجيدناجحـــــجيـدجيـدجيـدجيـدجيـدمتوسـطجيـدمعد مزهر احمد26

دور اولمتوسطناجحـــــمتوسـطجيد جداًجيـدمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمنير خليل ابراهيم دمحم الفراجي27

دور اولمتوسطناجحـــــمتوسـطجيـدمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطناصر طه نجم28

دور اولمتوسطناجحـــــجيـدجيد جداًجيـدمقبولجيد جداًمقبولمقبولناهض احمد حسين علي 29

دور اولجيد جداناجحـــــامتيازامتيازجيد جداًامتيازجيد جداًامتيازجيـدوليد غازي صبار محمود 30

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب310

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب320

النتــــــــائــج

قائمة بنتائج الطلبة

1الثالث ف:الصف 
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دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب330

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب340

دور ثانيــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب350

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب360

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب370

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب380

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب390

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب400

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب410

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب420

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب430

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب440

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب450

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب460

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب470

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب480

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب490

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب500

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب510

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب520

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب530

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب540

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب550

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب560

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب570

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب580

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب590

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب600

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب610

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب620

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب630

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب640
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دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب650

ـــــــــــــــــ660

ـــــــــــــــــ670

ـــــــــــــــــ680

ـــــــــــــــــ690

ـــــــــــــــــ700

ـــــــــــــــــ710

ـــــــــــــــــ720

ـــــــــــــــــ730

ـــــــــــــــــ740

ـــــــــــــــــ750

ـــــــــــــــــ760

ـــــــــــــــــ770

ـــــــــــــــــ780

ـــــــــــــــــ790

ـــــــــــــــــ800

ـــــــــــــــــ810

ـــــــــــــــــ820

ـــــــــــــــــ830

ـــــــــــــــــ840

ـــــــــــــــــ850

ـــــــــــــــــ860

ـــــــــــــــــ870

ـــــــــــــــــ880

ـــــــــــــــــ890

ـــــــــــــــــ900

ـــــــــــــــــ910

ـــــــــــــــــ920

ـــــــــــــــــ930

ـــــــــــــــــ940

ـــــــــــــــــ950

ـــــــــــــــــ960
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ـــــــــــــــــ970

ـــــــــــــــــ980

ـــــــــــــــــ990

ـــــــــــــــــ1000

ـــــــــــــــــ1010

ـــــــــــــــــ1020

ـــــــــــــــــ1030

ـــــــــــــــــ1040

ـــــــــــــــــ1050

ـــــــــــــــــ1060

ـــــــــــــــــ1070

ـــــــــــــــــ1080

ـــــــــــــــــ1090

ـــــــــــــــــ1100

ـــــــــــــــــ1110

ـــــــــــــــــ1120

ـــــــــــــــــ1130

ـــــــــــــــــ1140

ـــــــــــــــــ1150

ـــــــــــــــــ1160

ـــــــــــــــــ1170

ـــــــــــــــــ1180

ـــــــــــــــــ1190

ـــــــــــــــــ1200

ـــــــــــــــــ1210

ـــــــــــــــــ1220

ـــــــــــــــــ1230

ـــــــــــــــــ1240

ـــــــــــــــــ1250

ـــــــــــــــــ1260

ـــــــــــــــــ1270

ـــــــــــــــــ1280



جامعة تكريت

الشرقاط/ التربية األساسية 

اللغة العربية

323223200000الوحدات

الدورالتقدير النتيجة00000التقنيات التربويةمناهج البحثفقه اللغةالنقد أألدبي القديمأألدب أألندلسياألدب العباسيالنحواالسم ت

النتــــــــائــج

قائمة بنتائج الطلبة

1الثالث ف:الصف 

ـــــــــــــــــ1290

ـــــــــــــــــ1300

ـــــــــــــــــ1310

ـــــــــــــــــ1320

ـــــــــــــــــ1330

ـــــــــــــــــ1340

ـــــــــــــــــ1350

ـــــــــــــــــ1360

ـــــــــــــــــ1370

ـــــــــــــــــ1380

ـــــــــــــــــ1390

ـــــــــــــــــ1400

ـــــــــــــــــ1410

ـــــــــــــــــ4120

ـــــــــــــــــ1430

ـــــــــــــــــ1440

ـــــــــــــــــ1450

ـــــــــــــــــ1460

ـــــــــــــــــ1470

ـــــــــــــــــ1480

ـــــــــــــــــ1490

ـــــــــــــــــ1500

ـــــــــــــــــ1510

ـــــــــــــــــ1520

ـــــــــــــــــ1530

ـــــــــــــــــ1540

ـــــــــــــــــ1550

ـــــــــــــــــ1560

ـــــــــــــــــ1570

ـــــــــــــــــ1580

ـــــــــــــــــ1590

ـــــــــــــــــ1600



جامعة تكريت

الشرقاط/ التربية األساسية 

اللغة العربية

323223200000الوحدات

الدورالتقدير النتيجة00000التقنيات التربويةمناهج البحثفقه اللغةالنقد أألدبي القديمأألدب أألندلسياألدب العباسيالنحواالسم ت

النتــــــــائــج

قائمة بنتائج الطلبة

1الثالث ف:الصف 

ـــــــــــــــــ1610

ـــــــــــــــــ1620

ـــــــــــــــــ1630

ـــــــــــــــــ1640

ـــــــــــــــــ1650

ـــــــــــــــــ1660

ـــــــــــــــــ1670

ـــــــــــــــــ1680

ـــــــــــــــــ1690

ـــــــــــــــــ1700

ـــــــــــــــــ1710

ـــــــــــــــــ1720

ـــــــــــــــــ1730

ـــــــــــــــــ1740

ـــــــــــــــــ1750

ـــــــــــــــــ1760

ـــــــــــــــــ1770

ـــــــــــــــــ1780

ـــــــــــــــــ1790

ـــــــــــــــــ1800

ـــــــــــــــــ1810

ـــــــــــــــــ1820

ـــــــــــــــــ1830

ـــــــــــــــــ1840

ـــــــــــــــــ1850

ـــــــــــــــــ1860

ـــــــــــــــــ1870

ـــــــــــــــــ1880

ـــــــــــــــــ1890

ـــــــــــــــــ1900

ـــــــــــــــــ1910

ـــــــــــــــــ1920



جامعة تكريت

الشرقاط/ التربية األساسية 

اللغة العربية

323223200000الوحدات

الدورالتقدير النتيجة00000التقنيات التربويةمناهج البحثفقه اللغةالنقد أألدبي القديمأألدب أألندلسياألدب العباسيالنحواالسم ت

النتــــــــائــج

قائمة بنتائج الطلبة

1الثالث ف:الصف 

ـــــــــــــــــ1930

ـــــــــــــــــ1940

ـــــــــــــــــ1950

ـــــــــــــــــ1960

ـــــــــــــــــ1970

ـــــــــــــــــ1980

ـــــــــــــــــ1990

ـــــــــــــــــ2000


