
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

             0202/0202نسانية                                    للعلوم اإل
 الثاني:الفصل اللغة العربيةقسم 

 
 

 أحمد جادر رحيمة:اسم الطالب 
 لغة/ دكتوراه : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد جدا أبنية اللغة العربية وصيغها 0

 جيد جدا تحليل نصوص لغوية في كتب تراثية 0

 جيد جدا طرائق كتابة البحث 3

 جيد جدا دراسات صوتية 4

 جيد جدا قضايا لغوية حديثة 5

 جيد جدا اللغة االنكليزية 6

 

 ناجح :النتيجة

 33 :المعدل

 :المالحظات

 

 

 فرحاننعمة دهش . د.م.ا

 اللغة العربيةرئيس قسم 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
        :السنة الدراسيةابن رشد                              / كلية التربية 

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

 
 

 فرحان ماجدأفراح :اسم الطالب 
 لغة/دكتوراه : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد جدا أبنية اللغة العربية وصيغها 0

 امتياز تحليل نصوص لغوية في كتب تراثية 0

 امتياز طرائق كتابة البحث 3

 امتياز دراسات صوتية 4

 جيد جدا قضايا لغوية حديثة 5

 جيد جدا اللغة االنكليزية 6

 

 ناجحة :النتيجة

 32 :المعدل

 341028:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان .د.م.ا                                   

 رئيس قسم اللغة العربية                                  

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

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

 
 

 رغد فيصل غازي حسين:اسم الطالب 
 لغة/ دكتوراه : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد جدا أبنية اللغة العربية وصيغها 0

 امتياز تحليل نصوص لغوية في كتب تراثية 0

 جيد جدا كتابة البحثطرائق  3

 جيد دراسات صوتية 4

 جيد جدا قضايا لغوية حديثة 5

 جيد جدا اللغة االنكليزية 6

 جيد جدا (مقاصة)مصادر الدراسات اللغوية  8

 امتياز (مقاصة)انكليزي 3
 

 ناجحة :النتيجة

 34:المعدل

 321580:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 العربيةرئيس قسم اللغة 

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

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

 
 

 سارة صالح عبد عون محمد:اسم الطالب 
 لغة/ دكتوراه : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز أبنية اللغة العربية وصيغها 0

 جيد جدا تحليل نصوص لغوية في كتب تراثية 0

 جيد جدا طرائق كتابة البحث 3

 جيد جدا دراسات صوتية 4

 جيد جدا قضايا لغوية حديثة 5

 جيد جدا اللغة االنكليزية 6

 

 ناجحة :النتيجة

 35:المعدل

 331804:العامالمعدل 

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

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

 
 

 صفا صادق جعفر:اسم الطالب 
 لغة/ دكتوراه : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد جدا أبنية اللغة العربية وصيغها 0

 جيد جدا تحليل نصوص لغوية في كتب تراثية 0

 جيد جدا طرائق كتابة البحث 3

 جيد جدا دراسات صوتية 4

 جيد جدا قضايا لغوية حديثة 5

 جيد جدا اللغة االنكليزية 6

 

 ناجحة :النتيجة

 35:المعدل

 301402:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

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

 
 

 صفاء هالل حبيب سلمان:اسم الطالب 
 لغة/ دكتوراه : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد جدا أبنية اللغة العربية وصيغها 0

 امتياز تحليل نصوص لغوية في كتب تراثية 0

 امتياز طرائق كتابة البحث 3

 جيد جدا دراسات صوتية 4

 جيد جدا حديثةقضايا لغوية  5

 جيد جدا اللغة االنكليزية 6

 

 ناجح :النتيجة

 36:المعدل

 351300:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

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

 
 

 عباس نعيم محمد:اسم الطالب 
 لغة/ دكتوراه : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز أبنية اللغة العربية وصيغها 0

 جيد جدا تحليل نصوص لغوية في كتب تراثية 0

 جيد جدا كتابة البحثطرائق  3

 جيد جدا دراسات صوتية 4

 جيد جدا قضايا لغوية حديثة 5

 جيد جدا اللغة االنكليزية 6

 

 ناجح :النتيجة

 36:المعدل

 :المالحظات

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

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

 
 

 علي محمد علي:اسم الطالب 
 لغة/ دكتوراه : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز أبنية اللغة العربية وصيغها 0

 امتياز تراثيةتحليل نصوص لغوية في كتب  0

 امتياز طرائق كتابة البحث 3

 جيد جدا دراسات صوتية 4

 جيد جدا قضايا لغوية حديثة 5

 جيد جدا اللغة االنكليزية 6

 

 ناجح :النتيجة

 33:المعدل

 351358:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

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

 
 

 المي زيدان المي:اسم الطالب 
 لغة/ دكتوراه : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد جدا العربية وصيغهاأبنية اللغة  0

 جيد جدا تحليل نصوص لغوية في كتب تراثية 0

 جيد جدا طرائق كتابة البحث 3

 امتياز دراسات صوتية 4

 جيد جدا قضايا لغوية حديثة 5

 جيد جدا اللغة االنكليزية 6

 

 ناجح :النتيجة

 38:المعدل

 331082:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 اللغة العربيةرئيس قسم 

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

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

 
 

 نور كريم مطر:اسم الطالب 
 لغة/ دكتوراه : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد جدا أبنية اللغة العربية وصيغها 0

 امتياز تحليل نصوص لغوية في كتب تراثية 0

 امتياز طرائق كتابة البحث 3

 امتياز دراسات صوتية 4

 جيد جدا قضايا لغوية حديثة 5

 امتياز اللغة االنكليزية 6

 

 ناجحة :النتيجة

 22:المعدل

 361236:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 


