
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

            0202/0202نسانية                                     للعلوم اإل
 الثاني:الفصل اللغة العربيةقسم 

 
 

 أحمد عبد هللا صالح :اسم الطالب 
 أدب/ماجستير : صــــالتخص

 التقدير المادة ت

 جيد جدا مصادر الدراسة األدبية 0

 جيد مذاهب أدبية حديثة 0

 جيد فنون أدبية حديثة 3

 جيد دراسات نصية 4

 امتياز طرائق كتابة البحث 5

 جيد جدا األدب التفاعلي 6

 امتياز اللغة االنكليزية 7
 

 ناجح :النتيجة

 20:المعدل

 728233:المعدل العام

 

 

 دهش فرحان نعمة. د.م.ا

 اللغة العربيةرئيس قسم 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
         :السنة الدراسيةابن رشد                             / كلية التربية 

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

 
 

 حوراء حسن محسن حسن:اسم الطالب 
 أدب/ ماجستير: التخصص

 التقدير المادة ت

 جيد جدا مصادر الدراسة األدبية 0

 جيد جدا مذاهب أدبية حديثة 0

 جيد فنون أدبية حديثة 3

 جيد دراسات نصية 4

 امتياز طرائق كتابة البحث 5

 امتياز األدب التفاعلي 6

 امتياز اللغة االنكليزية 7
 

 ناجحة :النتيجة

 25: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

 
 

 حوراء كردي عبد حسين:اسم الطالب 
 أدب/ماجستير : التخصص

 التقدير المادة ت

 امتياز مصادر الدراسة األدبية 0

 جيد مذاهب أدبية حديثة 0

 جيد فنون أدبية حديثة 3

 جيد جدا دراسات نصية 4

 امتياز طرائق كتابة البحث 5

 امتياز األدب التفاعلي 6

 امتياز اللغة االنكليزية 7
 

 ناجحة :النتيجة

 25:المعدل

 258533: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

 
 

 رسول محمد عبود حمود:اسم الطالب 
 أدب/ماجستير : التخصص

 التقدير المادة ت

 جيد جدا األدبيةمصادر الدراسة  0

 جيد جدا مذاهب أدبية حديثة 0

 جيد فنون أدبية حديثة 3

 جيد دراسات نصية 4

 جيد جدا طرائق كتابة البحث 5

 جيد جدا األدب التفاعلي 6

 امتياز اللغة االنكليزية 7
 

 ناجح :النتيجة

 22: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

 
 

 زينب عبد هاشم محيبس:اسم الطالب 
 أدب/ماجستير : التخصص

 التقدير المادة ت

 امتياز مصادر الدراسة األدبية 0

 جيد جدا مذاهب أدبية حديثة 0

 جيد فنون أدبية حديثة 3

 جيد دراسات نصية 4

 امتياز طرائق كتابة البحث 5

 امتياز األدب التفاعلي 6

 امتياز اللغة االنكليزية 7
 

 ناجحة :النتيجة

 25:المعدل

 268433:المعدل العام

 

 

 فرحان نعمة دهش. 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

 
 

 زينب علي محيسن جعاز:اسم الطالب 
 أدب/ماجستير : التخصص

 التقدير المادة ت

 جيد مصادر الدراسة األدبية 0

 جيد مذاهب أدبية حديثة 0

 جيد فنون أدبية حديثة 3

 جيد دراسات نصية 4

 امتياز طرائق كتابة البحث 5

 جيد جدا األدب التفاعلي 6

 امتياز اللغة االنكليزية 7
 

 ناجحة :النتيجة

 20: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

 
 

 ثامر عباس جواد سرى:اسم الطالب 
 أدب/ماجستير : التخصص

 التقدير المادة ت

 جيد جدا مصادر الدراسة األدبية 0

 جيد مذاهب أدبية حديثة 0

 جيد فنون أدبية حديثة 3

 جيد دراسات نصية 4

 امتياز طرائق كتابة البحث 5

 جيد جدا األدب التفاعلي 6

 امتياز اللغة االنكليزية 7
 

 ناجحة  :النتيجة

 23:المعدل

 728233: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

 
 

 صبا فريح نزال صياح:اسم الطالب 
 أدب/ماجستير : التخصص

 التقدير المادة ت

 امتياز مصادر الدراسة األدبية 0

 جيد مذاهب أدبية حديثة 0

 جيد جدا فنون أدبية حديثة 3

 جيد دراسات نصية 4

 امتياز طرائق كتابة البحث 5

 امتياز األدب التفاعلي 6

 امتياز االنكليزيةاللغة  7
 

 ناجحة :النتيجة

 25:المعدل

 238222: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

 
 

 عمار جاسم محمد كاظم:اسم الطالب 
 أدب/ماجستير : التخصص

 التقدير المادة ت

 جيد جدا مصادر الدراسة األدبية 0

 جيد مذاهب أدبية حديثة 0

 جيد فنون أدبية حديثة 3

 جيد دراسات نصية 4

 امتياز طرائق كتابة البحث 5

 جيد جدا  األدب التفاعلي 6

 امتياز اللغة االنكليزية 7
 

 ناجح :النتيجة

 20:المعدل

 728667: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

 
 

 مروة أحمد شاكر غضيب:اسم الطالب 
 أدب/ماجستير : التخصص

 التقدير المادة ت

 امتياز مصادر الدراسة األدبية 0

 امتياز مذاهب أدبية حديثة 0

 امتياز فنون أدبية حديثة 3

 جيد جدا دراسات نصية 4

 امتياز طرائق كتابة البحث 5

 امتياز  األدب التفاعلي 6

 امتياز اللغة االنكليزية 7
 

 ناجحة :النتيجة

 23:المعدل

 208022: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

 
 

 يحيى مزبان بديوي صغير:اسم الطالب 
 أدب/ماجستير : التخصص

 التقدير المادة ت

 جيد جدا األدبية مصادر الدراسة 0

 جيد جدا مذاهب أدبية حديثة 0

 امتياز فنون أدبية حديثة 3

 امتياز دراسات نصية 4

 امتياز طرائق كتابة البحث 5

 جيد جدا  األدب التفاعلي 6

 امتياز اللغة االنكليزية 7
 

 ناجح :النتيجة

 20:المعدل

 238633:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 اللغة العربيةرئيس قسم 

 


