
  بسم هللا الرحمن الرحيم                            

                                                            

 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 
 0202/0202نسانية                                            للعلوم اإل

 الثاني:الفصل العربيةاللغة قسم 
 
 

 جنان جاسم سوداني علي :اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية /دكتوراه: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد مهارات التدريس 0

 جيد جدا اتجاهات متقدمة في طرائق تدريس اللغة العربية 0

 جيد التصميم التجريبي 3

 جيد جدا طرائق كتابة البحث 4

 امتياز  االختبارات التحصيلية 5

 امتياز   تعليم مهارات التفكير 6

 جيد جدا (مقاصة)أنظمة التعليم الجامعي  7

 امتياز بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجحة :النتيجة

 86:المعدل

 848803:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحاند .م.ا

 اللغة العربيةرئيس قسم 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
        :السنة الدراسيةابن رشد                              / كلية التربية 

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

 
 

 حسنين علي دعير وادي:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية /دكتوراه: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 متوسط مهارات التدريس 0

 جيد اتجاهات متقدمة في طرائق تدريس اللغة العربية 0

 جيد التصميم التجريبي 3

 جيد طرائق كتابة البحث 4

 متوسط االختبارات التحصيلية 5

 امتياز تعليم مهارات التفكير 6

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 7
 

 ناجح :النتيجة

 78:المعدل

 :المالحظات

 

 

          

 نعمة دهش فرحان د.م.ا                                

 رئيس قسم اللغة العربية                                  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
        :السنة الدراسيةابن رشد                              / كلية التربية 

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

 
 

 حيدر عبد الحسين خضير عباس:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية /دكتوراه: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 متوسط مهارات التدريس 0

 امتياز اللغة العربيةاتجاهات متقدمة في طرائق تدريس  0

 جيد جدا التصميم التجريبي 3

 جيد جدا طرائق كتابة البحث 4

 جيد جدا االختبارات التحصيلية 5

 جيد جدا تعليم مهارات التفكير 6

 جيد جدا (مقاصة)أنظمة التعليم الجامعي  7

 امتياز بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجح :النتيجة

 85:المعدل

 808563:المعدل العام

 

          

                                   د نعمة دهش فرحان.م.ا                             

 رئيس قسم اللغة العربية                              



 بسم هللا الرحمن الرحيم

  
        :السنة الدراسيةابن رشد                              / كلية التربية 

         0202/0202نسانية                                        اإلللعلوم 
 الثاني:الفصل                                     قسم اللغة العربية

 
 
 

 زينب عادل عبد القادر فاضل :اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية /دكتوراه: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد مهارات التدريس 0

 امتياز اتجاهات متقدمة في طرائق تدريس اللغة العربية 0

 جيد التصميم التجريبي 3

 امتياز طرائق كتابة البحث 4

 جيد جدا االختبارات التحصيلية 5

 جيد جدا تعليم مهارات التفكير 6

 امتياز بحث تطبيقي متقدم 7
 

 ناجحة :النتيجة

 86:المعدل

 808375:المعدل العام

 

 

          

 د نعمة دهش فرحان.م.ا                                

 رئيس قسم اللغة العربية                                  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
        :السنة الدراسيةابن رشد                              / كلية التربية 

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

 
 

 عبد هللا غيث نفال ناجي:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية /دكتوراه: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد جدا مهارات التدريس 0

 امتياز اتجاهات متقدمة في طرائق تدريس اللغة العربية 0

 جيد التصميم التجريبي 3

 امتياز طرائق كتابة البحث 4

 جيد جدا االختبارات التحصيلية 5

 امتياز تعليم مهارات التفكير 6

 امتياز بحث تطبيقي متقدم 7
 

 ناجح :النتيجة

 82:المعدل

 868303:المعدل العام

 

 

          

 د نعمة دهش فرحان.م.ا                                

 رئيس قسم اللغة العربية                                  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
        :السنة الدراسيةابن رشد                              / كلية التربية 

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

 
 

 علي جبار جمعة:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية /دكتوراه: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 متوسط مهارات التدريس 0

 متوسط اتجاهات متقدمة في طرائق تدريس اللغة العربية 0

 جيد التصميم التجريبي 3

 جيد جدا طرائق كتابة البحث 4

 متوسط االختبارات التحصيلية 5

 جيد جدا تعليم مهارات التفكير 6

 جيد جدا (مقاصة)أنظمة التعليم الجامعي  7

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجح :النتيجة

 75:المعدل

 :المالحظات

 

 

          

 د نعمة دهش فرحان.م.ا                                

 رئيس قسم اللغة العربية                                  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
        :السنة الدراسيةابن رشد                              / كلية التربية 

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

 
 

 فراس طاهر حسين علي:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية /دكتوراه: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد مهارات التدريس 0

 امتياز اتجاهات متقدمة في طرائق تدريس اللغة العربية 0

 جيد جدا التصميم التجريبي 3

 امتياز طرائق كتابة البحث 4

 جيد جدا التحصيليةاالختبارات  5

 امتياز تعليم مهارات التفكير 6

 امتياز بحث تطبيقي متقدم 7
 

 ناجح :النتيجة

 86:المعدل

 808530:المعدل العام

 

 

          

 د نعمة دهش فرحان.م.ا                                

 رئيس قسم اللغة العربية                                  



 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 
        :السنة الدراسيةابن رشد                              / كلية التربية 

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

 
 

 فراس غزال شعالن شعبان:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية /دكتوراه: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 متوسط مهارات التدريس 0

 جيد اتجاهات متقدمة في طرائق تدريس اللغة العربية 0

 جيد التصميم التجريبي 3

 جيد طرائق كتابة البحث 4

 جيد االختبارات التحصيلية 5

 امتياز تعليم مهارات التفكير 6

 جيد جدا (مقاصة)أنظمة التعليم الجامعي  7

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجح :النتيجة

 72:المعدل

 

 :المالحظات

 

    

 د نعمة دهش فرحان.م.ا                                

 رئيس قسم اللغة العربية                                  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
        :السنة الدراسيةابن رشد                              / كلية التربية 

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

 
 

 ميساء جاسم محمد عبد الحسين:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية /دكتوراه: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 متوسط مهارات التدريس 0

 جيد جدا اتجاهات متقدمة في طرائق تدريس اللغة العربية 0

 جيد التصميم التجريبي 3

 جيد جدا طرائق كتابة البحث 4

 جيد االختبارات التحصيلية 5

 جيد جدا تعليم مهارات التفكير 6

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 7
 

 ناجحة :النتيجة

 78:المعدل

 :المالحظات

 

 

          

 د نعمة دهش فرحان.م.ا                                

 رئيس قسم اللغة العربية                                  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
        :الدراسيةالسنة ابن رشد                              / كلية التربية 

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

 
 

 نادية ستار أحمد كونة:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية /دكتوراه: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 متوسط مهارات التدريس 0

 جيد اتجاهات متقدمة في طرائق تدريس اللغة العربية 0

 جيد التصميم التجريبي 3

 جيد جدا طرائق كتابة البحث 4

 جيد جدا االختبارات التحصيلية 5

 امتياز تعليم مهارات التفكير 6

 امتياز (مقاصة)أنظمة التعليم الجامعي  7

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجحة :النتيجة

 83:المعدل

 :المالحظات

 

 

          

 د نعمة دهش فرحان.م.ا                                

 رئيس قسم اللغة العربية                                  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
        :السنة الدراسيةابن رشد                              / كلية التربية 

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

 
 

 هدى هاشم أحمد متهوش:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية /دكتوراه: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 متوسط التدريسمهارات  0

 جيد جدا اتجاهات متقدمة في طرائق تدريس اللغة العربية 0

 جيد التصميم التجريبي 3

 جيد جدا طرائق كتابة البحث 4

 جيد االختبارات التحصيلية 5

 جيد جدا تعليم مهارات التفكير 6

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 7
 

 ناجحة :النتيجة

 72:المعدل

 :المالحظات

 

 

          

 د نعمة دهش فرحان.م.ا                                

 رئيس قسم اللغة العربية                                  



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
        :السنة الدراسيةابن رشد                              / كلية التربية 

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

 
 

 وسام ثجيل رشيد حسين :اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية /دكتوراه: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد مهارات التدريس 0

 جيد جدا اللغة العربيةاتجاهات متقدمة في طرائق تدريس  0

 جيد التصميم التجريبي 3

 جيد جدا طرائق كتابة البحث 4

 جيد االختبارات التحصيلية 5

 امتياز تعليم مهارات التفكير 6

 جيد جدا (مقاصة)أنظمة التعليم الجامعي  7

 امتياز بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجح :النتيجة

 83:المعدل

 768656:المالحظات

 

          

 د نعمة دهش فرحان.م.ا                                

 رئيس قسم اللغة العربية                                  

 


