
جامعة تكرٌت

الشرقاط/ التربٌة األساسٌة 

اللغة العربٌة

33331.52200000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة00000اإلدارة واألشراف التربويالمناهج والكتب المدرسٌةالحاسوبالنقد االدبً الحدٌثادب األطفالاالدب الحدٌثالنحواالسم ت

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبابراهٌم دمحم معروف نزال اللهٌب1ً

دور اولمتوسطناجحـــــمتوسـطجٌـدجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمتوسـطاحمد زٌدان خلف جوٌر الجبوري2

دور اولجٌدناجحـــــجٌد جداًجٌـدمتوسـطمقبولجٌد جداًجٌـدجٌـدأحمد نواف دمحم عكلة الجبوري3

دور اولــمكملـــــمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولجٌـدراسبمتوسـطانس  احمد شهاب احمد 4

دور اولجٌدناجحـــــجٌد جداًجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌـدمتوسـطمتوسـطبالل دمحم عبداللطٌف فنخ5

دور اولجٌدناجحـــــجٌد جداًمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمتوسـطحسٌن هاشم ٌحٌى حمٌدي6

دور اولمتوسطناجحـــــجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولخلٌل رجب حجً عبدهللا 7

دور اولجٌد جداناجحـــــامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازجٌـدجٌد جداًرسل دمحم عبدهللا 8

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبزٌاد حمد خلف احمود اللهٌب9ً

دور اولــمكملـــــمتوسـطراسبمقبولمقبولمقبولراسبراسبزٌد نعمان زٌد مذري الشمري10

دور اولــمكملـــــجٌـدمتوسـطمتوسـطمقبولجٌد جداًراسبمتوسـطسالم علً عبد هللا حمد 11

دور اولمتوسطناجحـــــجٌـدجٌـدمقبولمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطسامر هادي عباس حسٌن 12

دور اولــمكملـــــجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطراسبعبد المجٌد رافع صالح احمد 13

دور اولجٌدناجحـــــجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌـدعبدالرحمن علً حسن دمحم 14

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبعبدالرزاق احمد ذٌاب عالوي 15

دور اولجٌدناجحـــــجٌد جداًجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدعالء حسٌن علً ربٌع 16

دور اولجٌدناجحـــــامتٌازمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمقبولعلً عبد هللا سعٌد خلف 17

دور اولمتوسطناجحـــــجٌـدجٌـدمتوسـطمقبولجٌـدمقبولمقبولفهد حمٌد مجٌد مهدي 18

دور اولجٌدناجحـــــجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌـدفٌصل ابراهٌم بٌج موسى 19

دور اولجٌدناجحـــــامتٌازجٌد جداًمتوسـطمتوسـطامتٌازجٌـدجٌـددمحم رجب محمود ابراهٌم 20

دور اولجٌدناجحـــــجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـدجٌد جداًمتوسـطمتوسـطدمحم علً خلف جواد الجبوري21

دور اولمتوسطناجحـــــامتٌازجٌـدمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولدمحم وادي عبد الهادي ضٌف الجبوري22

دور اولــمكملـــــجٌد جداًجٌـدمتوسـطراسبمتوسـطمقبولمقبولمروان محمود عادي رحٌم 23

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبمصطفى معروف قادر 24

دور اولجٌد جداناجحـــــامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازجٌـدجٌد جداًمنتهى عٌدان خلٌفة طه 25

دور اولجٌد جداناجحـــــامتٌازجٌـدمتوسـطجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌـدمنى قٌس شاكر علوان النعٌم26ً

دور اولجٌد جداناجحـــــامتٌازامتٌازجٌد جداًجٌـدامتٌازمتوسـطجٌـدمهند عبدالهادي عثمان سلطان27

دور اولجٌدناجحـــــامتٌازجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌد جداًمتوسـطجٌـدوسام نجم فزع جاسم التمٌم28ً

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبوالء عٌد حمادي حاجً اللهٌب29ً

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبٌوسف ادرٌس عبد30

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبٌونس مهدي صالح فرحان 31

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب320

النتــــــــائــج

قائمة بنتائج الطلبة

1الرابع ف:الصف 
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دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب330

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب340

دور ثانًــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب350

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب360

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب370

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب380

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب390

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب400

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب410

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب420

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب430

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب440

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب450

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب460

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب470

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب480

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب490

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب500

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب510

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب520

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب530

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب540

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب550

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب560

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب570

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب580

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب590

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب600

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب610

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب620

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب630

دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب640
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دور اولــراسبـــــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسب650

ـــــــــــــــــ660

ـــــــــــــــــ670

ـــــــــــــــــ680

ـــــــــــــــــ690

ـــــــــــــــــ700

ـــــــــــــــــ710

ـــــــــــــــــ720

ـــــــــــــــــ730

ـــــــــــــــــ740

ـــــــــــــــــ750

ـــــــــــــــــ760

ـــــــــــــــــ770

ـــــــــــــــــ780

ـــــــــــــــــ790

ـــــــــــــــــ800

ـــــــــــــــــ810

ـــــــــــــــــ820

ـــــــــــــــــ830

ـــــــــــــــــ840

ـــــــــــــــــ850

ـــــــــــــــــ860

ـــــــــــــــــ870

ـــــــــــــــــ880

ـــــــــــــــــ890

ـــــــــــــــــ900

ـــــــــــــــــ910

ـــــــــــــــــ920

ـــــــــــــــــ930

ـــــــــــــــــ940

ـــــــــــــــــ950

ـــــــــــــــــ960
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ـــــــــــــــــ970

ـــــــــــــــــ980

ـــــــــــــــــ990

ـــــــــــــــــ1000

ـــــــــــــــــ1010

ـــــــــــــــــ1020

ـــــــــــــــــ1030

ـــــــــــــــــ1040

ـــــــــــــــــ1050

ـــــــــــــــــ1060

ـــــــــــــــــ1070

ـــــــــــــــــ1080

ـــــــــــــــــ1090

ـــــــــــــــــ1100

ـــــــــــــــــ1110

ـــــــــــــــــ1120

ـــــــــــــــــ1130

ـــــــــــــــــ1140

ـــــــــــــــــ1150

ـــــــــــــــــ1160

ـــــــــــــــــ1170

ـــــــــــــــــ1180

ـــــــــــــــــ1190

ـــــــــــــــــ1200

ـــــــــــــــــ1210

ـــــــــــــــــ1220

ـــــــــــــــــ1230

ـــــــــــــــــ1240

ـــــــــــــــــ1250

ـــــــــــــــــ1260

ـــــــــــــــــ1270

ـــــــــــــــــ1280
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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

33331.52200000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة00000اإلدارة واألشراف التربويالمناهج والكتب المدرسٌةالحاسوبالنقد االدبً الحدٌثادب األطفالاالدب الحدٌثالنحواالسم ت

النتــــــــائــج

قائمة بنتائج الطلبة

1الرابع 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

33331.52200000الوحدات

الدورالتقدٌر النتٌجة00000اإلدارة واألشراف التربويالمناهج والكتب المدرسٌةالحاسوبالنقد االدبً الحدٌثادب األطفالاالدب الحدٌثالنحواالسم ت

النتــــــــائــج

قائمة بنتائج الطلبة

1الرابع ف:الصف 

ـــــــــــــــــ1930

ـــــــــــــــــ1940

ـــــــــــــــــ1950

ـــــــــــــــــ1960

ـــــــــــــــــ1970

ـــــــــــــــــ1980

ـــــــــــــــــ1990

ـــــــــــــــــ2000


