
جامعة تكرٌت

الشرقاط/ التربٌة األساسٌة 

اللغة العربٌة

3222231.532000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة000الصحة النفسٌةعلم النفس التربويالحاسوبتحسٌن األداءالعروضالصرفالبالغةاألدب األسالمًالنحواالسم ت

دور اولمتوسطناجحـــجٌد جداًجٌـدمتوسـطمقبولجٌد جداًمقبولجٌـدمتوسـطجٌـداركان ٌاسٌن ٌونس1

دور اولجٌد جداناجحـــامتٌازامتٌازامتٌازجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـدامتٌازاسماعٌل زبٌر اسماعٌل2

دور اولجٌدناجحـــامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌـدمقبولمقبولجٌـدجٌـدامتٌازاسٌا عبدالسالم عل3ً

دور اولــراسبـــمقبولراسبراسبمقبولراسبراسبراسبراسبراسببكر عمر عبود عبد العزاوي4

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبحسام اجواد سلطان  5

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطجٌد جداًحسن اسماعٌل حسن6

دور اولمتوسطناجحـــجٌـدمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطحسٌن ثائر لفتة عبدالغفار 7

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌد جداًجٌـدمقبولجٌد جداًمقبولجٌـدمتوسـطامتٌازحمٌد مربد مجٌد8

دور اولــمكملـــجٌد جداًجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطراسبجٌـدمقبولجٌـدروٌدة علً خلٌل9

دور اولامتٌازناجحـــامتٌازامتٌازامتٌازجٌـدامتٌازجٌـدامتٌازامتٌازامتٌاززٌنة عزٌز دمحم10

دور اولمتوسطناجحـــمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطجٌد جداًسطم حجً جدوع11

دور اولمتوسطناجحـــجٌد جداًجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطجٌـدصالح موسى هزاع12

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبصبحً دمحم صبح13ً

دور اولجٌدناجحـــجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطمقبولمقبولجٌـدمتوسـطامتٌازصفاء جاجان احمد14

دور اولجٌد جداناجحـــجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدامتٌازصفاء علً حسن15

دور اولــمكملـــمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمقبولراسبمتوسـطمتوسـطعباس كامل عباس16

دور اولــمكملـــمتوسـطمقبولمقبولمقبولراسبراسبمتوسـطجٌـدجٌـدعبد العزٌز عبٌد حمد مهٌدي 17

دور اولمتوسطناجحـــجٌـدجٌـدجٌـدمقبولمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمقبولعبدالرحمن عبد الواحد سمٌط18

دور اولــمكملـــمقبولمقبولجٌـدراسبراسبمتوسـطراسبمقبولجٌـدعبدالغفارخلٌل دمحم محمود 19

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطجٌد جداًعبدهللا سلطان دمحم20

دور اولــمكملـــراسبمتوسـطمقبولمقبولراسبراسبراسبجٌـدجٌـدعلً قاسم شعبان عبود 21

دور اولــمكملـــمقبولمتوسـطمقبولراسبراسبمقبولراسبمقبولمقبولعلً لبٌب علً حسٌن 22

دور اولــمكملـــمتوسـطجٌـدمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمتوسـطمتوسـطعماد محمود دمحم23

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبعمر احمد عالوي عفتان 24

دور اولــمكملـــمتوسـطمقبولمقبولمقبولمقبولراسبراسبمقبولمقبولفارس سعد صالح25

دور اولمتوسطناجحـــامتٌازجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولجٌـدمتوسـطفاروق رفاعً ابراهٌم26

دور اولــمكملـــمتوسـطمتوسـطمتوسـطراسبمقبولراسبمقبولمتوسـطمتوسـطفواز سلمان ظاهر حسن27

دور اولــمكملـــمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولراسبمقبولمتوسـطمقبولقصً فاضل علً خلف المجمع28ً

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطمقبولجٌـدمقبولمتوسـطجٌـدجٌد جداًكامل عطشان ثامر29

دور اولمتوسطناجحـــجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولجٌـدجٌـدكوثر صالح خضر30

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌد جداًلقاء حامد عبدهللا31

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبلٌلى مجٌد محمود 32

النتــــــــائــج

قائمة بنتائج الطلبة

1الثانً ف:الصف 
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دور اولــمكملـــجٌد جداًمتوسـطمقبولمقبولمقبولراسبمتوسـطمقبولمقبولدمحم ابراهٌم عمر دمحم33

دور اولــمكملـــجٌد جداًجٌـدجٌـدمقبولجٌـدراسبجٌـدمتوسـطجٌـددمحم طه عمر34

دور ثانًــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبدمحم عبد القادر عبلٌش عبٌد35

دور اولمتوسطناجحـــمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطجٌـدجٌـددمحم عبدهللا حمد36

دور اولــراسبـــراسبمقبولراسبراسبراسبراسبراسبمقبولراسبدمحم محمود دمحم اسود النعٌم37ً

دور اولــمكملـــمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطراسبمتوسـطمقبولجٌـدمحمود فالح عٌسى دمحم 38

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌد جداًجٌـدامتٌازمروان ابراهٌم احمد39

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمصطفى دمحم رحٌم40

دور اولــمكملـــجٌـدمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمتوسـطناصر حسان سلٌمان41

دور اولــمكملـــراسبامتٌازجٌد جداًمتوسـطامتٌازراسبجٌد جداًجٌد جداًامتٌازنبأ لطٌف اسماعٌل42

دور اولــمكملـــجٌد جداًجٌـدمتوسـطمقبولراسبراسبراسبجٌـدمتوسـطدمحم علً كردي43

دور اولــمكملـــمتوسـطمقبولمقبولراسبراسبراسبراسبمتوسـطراسبدمحم عبد القادر عبلٌش عبٌد44

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب450

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب460

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب470

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب480

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب490

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب500

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب510

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب520

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب530

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب540

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب550

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب560

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب570

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب580

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب590

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب600

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب610

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب620

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب630

دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب640
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دور اولــراسبـــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب650

ـــــــــــــــــ660

ـــــــــــــــــ670

ـــــــــــــــــ680

ـــــــــــــــــ690

ـــــــــــــــــ700

ـــــــــــــــــ710

ـــــــــــــــــ720

ـــــــــــــــــ730

ـــــــــــــــــ740

ـــــــــــــــــ750

ـــــــــــــــــ760

ـــــــــــــــــ770

ـــــــــــــــــ780

ـــــــــــــــــ790

ـــــــــــــــــ800

ـــــــــــــــــ810

ـــــــــــــــــ820

ـــــــــــــــــ830

ـــــــــــــــــ840

ـــــــــــــــــ850

ـــــــــــــــــ860

ـــــــــــــــــ870

ـــــــــــــــــ880

ـــــــــــــــــ890

ـــــــــــــــــ900

ـــــــــــــــــ910

ـــــــــــــــــ920

ـــــــــــــــــ930

ـــــــــــــــــ940

ـــــــــــــــــ950

ـــــــــــــــــ960
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ـــــــــــــــــ970

ـــــــــــــــــ980

ـــــــــــــــــ990

ـــــــــــــــــ1000

ـــــــــــــــــ1010

ـــــــــــــــــ1020

ـــــــــــــــــ1030

ـــــــــــــــــ1040

ـــــــــــــــــ1050

ـــــــــــــــــ1060

ـــــــــــــــــ1070

ـــــــــــــــــ1080

ـــــــــــــــــ1090

ـــــــــــــــــ1100

ـــــــــــــــــ1110

ـــــــــــــــــ1120

ـــــــــــــــــ1130

ـــــــــــــــــ1140

ـــــــــــــــــ1150

ـــــــــــــــــ1160

ـــــــــــــــــ1170

ـــــــــــــــــ1180

ـــــــــــــــــ1190

ـــــــــــــــــ1200

ـــــــــــــــــ1210

ـــــــــــــــــ1220

ـــــــــــــــــ1230

ـــــــــــــــــ1240

ـــــــــــــــــ1250

ـــــــــــــــــ1260

ـــــــــــــــــ1270

ـــــــــــــــــ1280
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الدورالتقدٌر النتٌجة000الصحة النفسٌةعلم النفس التربويالحاسوبتحسٌن األداءالعروضالصرفالبالغةاألدب األسالمًالنحواالسم ت

النتــــــــائــج

قائمة بنتائج الطلبة

1الثانً ف:الصف 

ـــــــــــــــــ1290

ـــــــــــــــــ1300

ـــــــــــــــــ1310

ـــــــــــــــــ1320

ـــــــــــــــــ1330

ـــــــــــــــــ1340

ـــــــــــــــــ1350

ـــــــــــــــــ1360

ـــــــــــــــــ1370

ـــــــــــــــــ1380

ـــــــــــــــــ1390

ـــــــــــــــــ1400

ـــــــــــــــــ1410

ـــــــــــــــــ4120

ـــــــــــــــــ1430

ـــــــــــــــــ1440

ـــــــــــــــــ1450

ـــــــــــــــــ1460

ـــــــــــــــــ1470

ـــــــــــــــــ1480

ـــــــــــــــــ1490

ـــــــــــــــــ1500

ـــــــــــــــــ1510

ـــــــــــــــــ1520

ـــــــــــــــــ1530

ـــــــــــــــــ1540

ـــــــــــــــــ1550

ـــــــــــــــــ1560

ـــــــــــــــــ1570

ـــــــــــــــــ1580

ـــــــــــــــــ1590

ـــــــــــــــــ1600



جامعة تكرٌت

الشرقاط/ التربٌة األساسٌة 

اللغة العربٌة

3222231.532000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة000الصحة النفسٌةعلم النفس التربويالحاسوبتحسٌن األداءالعروضالصرفالبالغةاألدب األسالمًالنحواالسم ت

النتــــــــائــج

قائمة بنتائج الطلبة

1الثانً ف:الصف 

ـــــــــــــــــ1610

ـــــــــــــــــ1620

ـــــــــــــــــ1630

ـــــــــــــــــ1640

ـــــــــــــــــ1650

ـــــــــــــــــ1660

ـــــــــــــــــ1670

ـــــــــــــــــ1680

ـــــــــــــــــ1690

ـــــــــــــــــ1700

ـــــــــــــــــ1710

ـــــــــــــــــ1720

ـــــــــــــــــ1730

ـــــــــــــــــ1740

ـــــــــــــــــ1750

ـــــــــــــــــ1760

ـــــــــــــــــ1770

ـــــــــــــــــ1780

ـــــــــــــــــ1790

ـــــــــــــــــ1800

ـــــــــــــــــ1810

ـــــــــــــــــ1820

ـــــــــــــــــ1830

ـــــــــــــــــ1840

ـــــــــــــــــ1850

ـــــــــــــــــ1860

ـــــــــــــــــ1870

ـــــــــــــــــ1880

ـــــــــــــــــ1890

ـــــــــــــــــ1900

ـــــــــــــــــ1910

ـــــــــــــــــ1920



جامعة تكرٌت

الشرقاط/ التربٌة األساسٌة 

اللغة العربٌة

3222231.532000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة000الصحة النفسٌةعلم النفس التربويالحاسوبتحسٌن األداءالعروضالصرفالبالغةاألدب األسالمًالنحواالسم ت

النتــــــــائــج

قائمة بنتائج الطلبة

1الثانً ف:الصف 

ـــــــــــــــــ1930

ـــــــــــــــــ1940

ـــــــــــــــــ1950

ـــــــــــــــــ1960

ـــــــــــــــــ1970

ـــــــــــــــــ1980

ـــــــــــــــــ1990

ـــــــــــــــــ2000


