
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول الدور:    ابراهٌم سعٌد علوان اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد متوسـط جيد جدا   جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

   متوسط جيد جيد متوسـط التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 احمد عبد دمحم أ.م.د         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

              

 

 ميحرلا نمحرلا هللابسم 

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول الدور:    اخالص عزٌز دمحم اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 امتياز امتياز جيد جدا   امتياز امتياز جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالميةتربية  2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد جيـد جيد جدا   جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 احمد عبد دمحم أ.م.د         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

              

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    اسماعٌل وسام خلف اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد جيـد جيد جدا   متوسـط التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 احمد عبد دمحم أ.م.د         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    اطٌاف خلف محمود اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد يد جدا  ج جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط متوسـط جيد جدا   جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 احمد عبد دمحم أ.م.د         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    انور دمحم وٌس اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالميةتربية  2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    اٌناس صباح صالح اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   دا  جيد ج جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط جيـد جيـد متوسـط التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 احمد عبد دمحم أ.م.د         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    باسل دمحم مطر اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيـد جيد جدا   جيـد جيـد امتياز جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    ثابت مصطفى عبدهللا اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   متوسـط جيد جدا   جيد جدا   جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالميةتربية  2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط متوسـط جيد جدا   متوسـط التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    حسام عبد الناصر اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 امتياز امتياز متوسـط متوسـط جيد جدا   جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    حسٌن سعٌد سلٌمان اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 امتياز امتياز جيد جدا   جيـد امتياز جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالميةتربية  2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط جيـد 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    رافد ٌاسٌن عزٌز اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    ساره احمد علً اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   امتياز جيـد امتياز تيازام جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد جيـد جيد جدا   جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 احمد عبد دمحم أ.م.د         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    سعد ولٌد دمحم اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيـد جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    سعدٌة عبدهللا بدوي اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 امتياز امتياز جيد جدا   جيـد امتياز جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 



 

 ميحرلا نمحرلا هللا بسم

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    طالب شهاب خلٌف اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عامره عبد الجبار حمود اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   امتياز جيد جدا   امتياز امتياز جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبد السالم عطٌة بدي اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

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

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالمية تربية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبد الغنً احمد محمود اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جدا جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبد الكرٌم ابراهٌم دمحم اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالميةتربية  2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبد الكرٌم حسٌن دمحم اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   امتياز امتياز جيد جدا   امتياز جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالميةتربية  2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيد جدا   جيـد 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عبدهللا غانم عبدهللا اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عطاهلل احمد هالل اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيـد جيـد جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    علً بشٌر عبدهللا اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالميةتربية  2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    علً خضٌر علً اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   امتياز جيـد جيـد ا  جيد جد جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 احمد عبد دمحم أ.م.د         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    علً سمٌط معٌوف اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   امتياز جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالميةتربية  2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد جيـد امتياز 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    علً دمحم خلف اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد د جدا  جي جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 احمد عبد دمحم أ.م.د         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عمر عبد عبد القادر  اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

         جيد جدا   جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جداجيد  التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    عٌسى اسماعٌل دمحم اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيـد امتياز جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالميةتربية  2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    فتحً دمحم علً شبٌب اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالميةتربية  2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    فلاير خالد حمد اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد يد جدا  ج جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 احمد عبد دمحم أ.م.د         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    دمحم حسٌن دمحم اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالمية تربية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    دمحم عبد دمحم اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيـد د جدا  جي جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 احمد عبد دمحم أ.م.د         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    دمحم فرحان عنتر اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

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

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالمية تربية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    دمحم موسى عوٌد اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   امتياز جيد جدا   امتياز د جدا  جي جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد جيـد جيد جدا   جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 احمد عبد دمحم أ.م.د         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    دمحم نعٌم فتحً اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالميةتربية  2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    نرجس دمحم موسى اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 امتياز امتياز امتياز امتياز د جدا  جي جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد جيد جدا   امتياز جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد جدا التقدير: 

 احمد عبد دمحم أ.م.د         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 



 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    هاشم دمحم حسن اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط جيـد جيد جدا   متوسـط التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكريت

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    هند عبدهللا فٌاض اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   متوسـط جيـد جيد جدا   جيد جدا   متوسـط التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالميةتربية  2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    هٌثم ابراهٌم صالح اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالمية تربية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    هٌلٌن علً حسٌن اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 امتياز امتياز جيد جدا   امتياز تيازام جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    وسام جمعة خلف اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   امتياز جيـد متوسـط جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالميةتربية  2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    وفاء ناهض ابراهٌم اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيد جدا   جيد جدا   التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالميةتربية  2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط متوسـط 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    ولٌد شعبان عاشور اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 اسالميةتربية  2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط 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

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    ولٌد عبد حمد اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيـد توسـطم جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 احمد عبد دمحم أ.م.د         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 

 

 

 

 



 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكريت
 

 
 

     

      التربية األساسية / الشرقاط

 2االول ف الصف:  التربية األسالمية

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسي  

              

 االول  الدور:    ٌوسف خضر حسٌن اسم الطالب: 

              

 2 التالوة والحفظ 2 علوم القرآن 2 االنكليزي 2 مصطلح الحديث 2 علم نفس النمو 2 مدخل الشريعة المادة والوحدات 

 جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

 0 0 0 0 2 اصول تربية 2 تربية اسالمية 2 شرح الحديث النبوي 2 حاسوب المادة والوحدات 

 ـ ـ جيـد جيـد جيـد جيـد التقدير 

              

           ناجح :النتيجة 

           جيد التقدير: 

 أ.م.د احمد عبد دمحم         

 رئيس اللجنة االمتحانية         

                           

 


