
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

            0202/0202  نسانية                                      للعلوم اإل
 الثاني:الفصل    اللغة العربيةقسم 

 
 

 حنان عبد الهادي أمين شكر:اسم الطالب 
 أدب/ دكتوراه : صــــالتخص

 

 التقدير المادة ت

 جيد جدا ظواهر فنية قديمة وحديثة 0

 امتياز دراسة في كتاب قديم وتحليله 0

 جيد جدا طرائق كتابة البحث 3

 جيد جدا نظرية السرد 4

 جيد جدا قضايا نقدية حديثة 5

 جيد جدا اللغة االنكليزية 6

 

 ناجحة :النتيجة

 88:المعدل

 832004:العامالمعدل 

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 اللغة العربيةرئيس قسم 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
        :السنة الدراسيةابن رشد                              / كلية التربية 

           0202/0202نسانية                                      للعلوم اإل
 الثاني:الفصل    قسم اللغة العربية

 
 

 عهود جاسم ذياب جاسم:اسم الطالب 
 أدب/دكتوراه: صــــالتخص

 

 التقدير المادة ت

 جيد جدا ظواهر فنية قديمة وحديثة 0

 امتياز دراسة في كتاب قديم وتحليله 0

 جيد جدا طرائق كتابة البحث 3

 جيد جدا نظرية السرد 4

 امتياز  قضايا نقدية حديثة 5

 جيد جدا االنكليزيةاللغة  6

 

 ناجحة :النتيجة

 82:المعدل

 842222:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا                                

 رئيس قسم اللغة العربية                                  

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :الدراسية السنة ابن رشد                      / كلية التربية 

            0202/0202  نسانية                                      للعلوم اإل
 الثاني:الفصل    قسم اللغة العربية

 
 

 مهند عبد العظيم باقي راشد:اسم الطالب 
 أدب/ دكتوراه : صــــالتخص

 

 التقدير المادة ت

 متوسط ظواهر فنية قديمة وحديثة 0

 جيد قديم وتحليلهدراسة في كتاب  0

 جيد طرائق كتابة البحث 3

 متوسط نظرية السرد 4

 جيد جدا قضايا نقدية حديثة 5

 جيد جدا اللغة االنكليزية 6

 

 ناجح :النتيجة

 44:المعدل

 432236:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

            0202/0202  نسانية                                      للعلوم اإل
 الثاني:الفصل    قسم اللغة العربية

 
 

 نهى عبد الرسول زكي كاظم:اسم الطالب 
 أدب/ دكتوراه : صــــالتخص

 

 التقدير المادة ت

 جيد ظواهر فنية قديمة وحديثة 0

 جيد دراسة في كتاب قديم وتحليله 0

 جيد طرائق كتابة البحث 3

 جيد نظرية السرد 4

 جيد جدا قضايا نقدية حديثة 5

 امتياز اللغة االنكليزية 6

 

 ناجحة :النتيجة

 42:المعدل

 422086:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

            0202/0202  نسانية                                      للعلوم اإل
 الثاني:الفصل    قسم اللغة العربية

 
 

 نور الهدى أحمد عبود محمد:اسم الطالب 
 أدب/ دكتوراه : صــــالتخص

 

 التقدير المادة ت

 جيد جدا ظواهر فنية قديمة وحديثة 0

 امتياز دراسة في كتاب قديم وتحليله 0

 امتياز طرائق كتابة البحث 3

 جيد جدا نظرية السرد 4

 جيد جدا  قضايا نقدية حديثة 5

 امتياز اللغة االنكليزية 6

 

 ناجحة :النتيجة

 88:المعدل

 832452:العامالمعدل 

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 

 


