
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  اإلسالميةالتربية 

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    ابراهٌم سمٌط دمحم  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    ابراهٌم محمود خلف اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد امتياز التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    ابراهٌم محمود طه اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 الحديثمصطلح  2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    اثٌر خلف عواد  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد مقبول جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 



 

 ميحرلا نمحرلا هللا بسم

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    احمد ابراهٌم احمد اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيـد امتياز التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    احمد ابراهٌم دمحم اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 الحديثمصطلح  2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    احمد حسن رمضان  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    احمد عبد ابراهٌم اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيـد امتياز التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    احمد عبد هللا جمعة اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    احمد عبد هللا مصطفى  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   امتياز امتياز جيـد جيد جدا   امتياز التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    احمد علً احمد اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   متوسـط متوسـط جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد متوسـط جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    احمد فاضل رفاعً  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد متوسـط جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    اسراء ثامر مجٌد اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   امتياز التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    اسعد مجٌد عبدهللا اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز جيـد جيـد متوسـط جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيد جدا   متوسـط جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    اسماعٌل احمد عبد  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد جيـد امتياز التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    إٌالف عٌسى فندى اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    اٌمن عبدهللا عوٌد اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 الحديث مصطلح 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    ترفه احمد عبدهللا  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    جاسم دمحم محمود اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد جيـد جيد جدا   جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    جزاع عبدهللا دمحم اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    جٌالن ضٌاء خلف اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   امتياز التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   امتياز التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    حسٌن حسن علً  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

  

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    حسٌن علً حسٌن اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 الحديث مصطلح 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    حسٌن دمحم جبر اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد متوسـط جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    حكٌم جابر سالم  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   متوسـط جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    حمٌد جوٌر سلٌمان اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد متوسـط جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    حٌدر عٌسى احمد اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحية تربية بيئية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد امتياز جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    خالد دمحم حسٌن اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    خالد دمحم حمد اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   متوسـط جيد جدا   جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    خمٌس صالح احمد  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 



 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    خٌر هللا نزال رمضان اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 الحديث مصطلح 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    خٌرهللا حمٌد خلٌفة  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيـد جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           مكمل :النتيجة 

           ــ التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 



 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    رٌاض هاشم احمد  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    رٌحان عبد الواحد جمعة اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد متوسـط جيـد راسب التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد متوسـط جيـد التقدير 

              

           مكمل :النتيجة 

           ــ التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 



 

 ميحرلا نمحرلا هللا بسم

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    زٌنب محمود عبدهللا  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد متوسـط امتياز التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد امتياز جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    سجى حطاب مجٌد  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   امتياز التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    سعد فهد شعبان اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    سناء طه سعود  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز جيد جدا   جيـد متوسـط جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    سٌف صالح رمضان اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 الحديثمصطلح  2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    سٌف دمحم حسٌن اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز متوسـط جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    صالح حسٌن عبدهللا  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   متوسـط جيد جدا   متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    طاهر عمر حسٌن اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد امتياز التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 



 

 ميحرلا نمحرلا هللا بسم

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2019 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبد الباسط خلف دمحم اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 احمد عبد دمحم أ.م.د         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبدالحافظ دعبول خلف  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيـد جيـد جيـد متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 الحديثمصطلح  2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبدالرحمن ابراهٌم دمحم اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبدالرحمن حسٌن بالل اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبدالرحمن خالد خلف اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 الحديث مصطلح 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبدالرحمن عبدهللا طلب اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط متوسـط جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 



 

 ميحرلا نمحرلا هللا بسم

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبدالرحمن وطبان   اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيـد جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد متوسـط التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبدالعزٌز عمار جاسم  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز امتياز امتياز جيد جدا   جيد جدا   امتياز التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز امتياز امتياز جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           امتياز التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبدالغفور رجب عواد اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبدالكرٌم دمحم  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبدهللا فارس مطر  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبدالوهاب اسماعٌل  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عدنان عبد سعٌد اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 الحديث مصطلح 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عطٌة ابراهٌم عبد هللا اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز جيـد جيـد متوسـط جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عطٌة حسن صالح  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد متوسـط التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 ميحرلا نمحرلا هللابسم 

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عوف عبد الرحمن عطٌة اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد امتياز التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 



 

 ميحرلا نمحرلا هللا بسم

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    غزوان احمد حمد  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 الحديث مصطلح 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد متوسـط جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    فرحان رمضان خلف اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحية تربية بيئية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيـد امتياز التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    فرحان علً ابراهٌم  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    فٌصل دمحم حمود اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 الحديث مصطلح 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    فٌصل نوري خلٌف اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   متوسـط جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 بيئية وصحيةتربية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    قصً صدام فهد  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    ماهر عبدهللا ابراهٌم  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز متوسـط جيـد متوسـط جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    محجوب بشٌر عٌسى اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    دمحم حسٌن سمٌط  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد امتياز جيـد متوسـط جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    دمحم خلٌل دمحم اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   متوسـط جيد جدا   جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    دمحم راكان حسٌن اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيد جدا   جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد امتياز جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    دمحم فارس مطر اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    دمحم محمود دمحم  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    محمود سعد علً اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 الحديثمصطلح  2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد متوسـط جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    مروان ابراهٌم زاٌد  اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز جيد جدا   امتياز جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    مشعان احمد جبر اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيـد متوسـط التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    مقداد خضر حمٌد اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    منار ٌونس عابد اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 الحديثمصطلح  2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 



 

 ميحرلا نمحرلا هللا بسم

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    نوال سلطان علً اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد امتياز جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    هدٌل محمود موسى اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز جيـد جيد جدا   جيـد جيد جدا   امتياز التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    وسام احمد مجٌد اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 امتياز جيـد جيـد جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 الحديثمصطلح  2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    وسمً عوٌد عابد اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيد جدا   متوسـط جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    وسن احمد خلف عبد اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 وصحيةتربية بيئية  2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 الثاني الفصل الثاني الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    ٌونس عبدهللا علً اسم الطالب: 

              

 2 النظم االسالمية 2 فقه المعامالت 2 االنكليزي 3 مناهج المفسرين 2 االرشاد التربوي 2 التالوة والحفظ المادة والوحدات 

 جيد جدا   متوسـط جيـد جيد جدا   جيـد جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 2 ديمقراطية 2 مصطلح الحديث 2 تربية بيئية وصحية 2 الصرف 3 احصاء تربوي المادة والوحدات 

 ـ جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 


