
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202                                      اإلنسانيةللعلوم 
 الثاني: الفصل  اللغة العربيةقسم 

 
 

 أحمد عالوي حسين عبد هللا:اسم الطالب 
 تدريس اللغة العربيةطرائق /ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 جيد اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا االتصال والتواصل التعليمي 4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز   القياس والتقويم 6

 جيد جدا التربويبناء المنهج  7

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجح :النتيجة

 859203:المعدل

 849270:المعدل العام

 

 

 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

 
 

 إيناس عناد عيسى سلمان:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية /ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 جيد جدا حديثة في طرائق تدريس اللغة العربيةاتجاهات  3

 جيد جدا االتصال والتواصل التعليمي 4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز   القياس والتقويم 6

 امتياز بناء المنهج التربوي 7

 امتياز بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجحة :النتيجة

 829762:المعدل

 879627:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان .د.م.ا                                

 رئيس قسم اللغة العربية                                  

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية

 
 

 تغريد دينار صيهود:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية/ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 جيد اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا االتصال والتواصل التعليمي 4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز   القياس والتقويم 6

 جيد جدا بناء المنهج التربوي 7

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجحة :النتيجة

 849385:المعدل

 :المالحظات

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية 

 
 
 



 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 

 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية
 
 

 تقى جاسم صافي خير هللا:اسم الطالب 
 العربيةطرائق تدريس اللغة /ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 جيد اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا االتصال والتواصل التعليمي 4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز   القياس والتقويم 6

 جيد جدا بناء المنهج التربوي 7

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 8

 

 ناجحة :النتيجة

 869385:المعدل

 849672:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية

 
 

 حيدر طالب ناصر حسين:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية/ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 متوسط اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا االتصال والتواصل التعليمي 4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز    القياس والتقويم 6

 جيد جدا بناء المنهج التربوي 7

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجح :النتيجة

 809203:المعدل

 :المالحظات

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية

 
 

 خالد حمزة كاظم عبود:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية/ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 جيد اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 امتياز االتصال والتواصل التعليمي 4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز   القياس والتقويم 6

 جيد جدا بناء المنهج التربوي 7

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجح :النتيجة

 849277:المعدل

 729264:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية

 
 

 رغد إسماعيل خليل ماجد :اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية/ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز التربية فلسفة 0

 جيد اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا االتصال والتواصل التعليمي 4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز   القياس والتقويم 6

 جيد جدا بناء المنهج التربوي 7

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجح :النتيجة

 809846:المعدل

 :المالحظات

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية

 
 

 زين العابدين عبد الواحد نعيم:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية/ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 جيد جدا فلسفة التربية 0

 جيد جدا اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا االتصال والتواصل التعليمي 4

 جيد جدا مهنة التعليم أخالقيات 5

 امتياز    القياس والتقويم 6

 امتياز بناء المنهج التربوي 7

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجح :النتيجة

 869277المعدل

 809627:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية

 
 

 سحر صباح محمود علي:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية/ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 متوسط اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا االتصال والتواصل التعليمي 4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز   القياس والتقويم 6

 جيد جدا بناء المنهج التربوي 7

 جيد جدا متقدمبحث تطبيقي  8
 

 ناجحة :النتيجة

 809277:المعدل

 779536:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية

 
 

 سجى عادل إبراهيم ناصر:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية/ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 جيد اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا االتصال والتواصل التعليمي 4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز   القياس والتقويم 6

 جيد جدا بناء المنهج التربوي 7

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجحة :النتيجة

 859385:المعدل

 809357:المالحظات

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية

 
 

 سجى محمود إسماعيل:اسم الطالب 
 لعربيةطرائق تدريس اللغة ا/ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 جيد جدا اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا االتصال والتواصل التعليمي 4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز   القياس والتقويم 6

 امتياز بناء المنهج التربوي 7

 امتياز بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجحة :النتيجة

 229030:المعدل

 869072:المالحظات

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية

 
 

 عروبة مالك مهدي:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية/ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 جيد اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا االتصال والتواصل التعليمي 4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز   القياس والتقويم 6

 جيد جدا بناء المنهج التربوي 7

 امتياز بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجحة :النتيجة

 879385:المعدل

 869672:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 سم هللا الرحمن الرحيمب 

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية

 
 

 علي سلمان خرمان شنبارة:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية/ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 جيد جدا اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا االتصال والتواصل التعليمي 4

 جداجيد  أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز   القياس والتقويم 6

 جيد جدا بناء المنهج التربوي 7

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجح :النتيجة

 879846:المعدل

 869357:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية

 
 

 علي كاظم مهاوش حبيب:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية/ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 جيد اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا االتصال والتواصل التعليمي 4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز   القياس والتقويم 6

 جيد جدا بناء المنهج التربوي 7

 جيد جدا متقدمبحث تطبيقي  8
 

 ناجح :النتيجة

 859328:المعدل

 :المالحظات

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية

 
 

 محمد صالح حسن شمخي:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية/ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 متوسط اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا والتواصل التعليمياالتصال  4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز   القياس والتقويم 6

 جيد جدا بناء المنهج التربوي 7

 جيد بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجح :النتيجة

 729460:المعدل

 779323:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 الرحيمبسم هللا الرحمن 

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية

 
 

 نبيل فيصل عبد مطلك:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية/ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 متوسط اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا االتصال والتواصل التعليمي 4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 جيد   القياس والتقويم 6

 جيد بناء المنهج التربوي 7

 جيد متقدمبحث تطبيقي  8
 

 ناجح :النتيجة

 749203:المعدل

 :المالحظات

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية

 
 

 وجدان جواد عبد الكاظم:اسم الطالب 
 طرائق تدريس اللغة العربية/ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 متوسط اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا والتواصل التعليمياالتصال  4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز    القياس والتقويم 6

 جيد جدا بناء المنهج التربوي 7

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجحة :النتيجة

 839328:المعدل

 729072:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 



 الرحمن الرحيمبسم هللا 

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

           0202/0202للعلوم اإلنسانية                                      
 الثاني: الفصل  قسم اللغة العربية

 
 

 وسن كاظم كريم راضي:اسم الطالب 
 العربيةطرائق تدريس اللغة /ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز طرائق كتابة البحث 0

 امتياز فلسفة التربية 0

 جيد جدا اتجاهات حديثة في طرائق تدريس اللغة العربية 3

 جيد جدا االتصال والتواصل التعليمي 4

 جيد جدا أخالقيات مهنة التعليم 5

 امتياز   القياس والتقويم 6

 امتياز بناء المنهج التربوي 7

 جيد جدا بحث تطبيقي متقدم 8
 

 ناجحة :النتيجة

 879203:المعدل

 :المالحظات

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 


