
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 :السنة الدراسية ابن رشد                      / كلية التربية 

            0202/0202نسانية                                     للعلوم اإل
 الثاني:الفصل اللغة العربيةقسم 

 
 

 أحمد عدنان عيدان جبر:اسم الطالب 
 لغة/ ماجستير : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد قضايا صرفية  0

 جيد جدا طرائق كتابة البحث اللغوي 0

 جيد جدا دراسات لسانية 3

 جيد جدا مصادر الدراسات الصرفية والنحوية واللغوية 4

 امتياز  األصوات اللغوية 5

 امتياز اللغة االنكليزية 6

 

 ناجح :النتيجة

 957,62:المعدل

 927620: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

 
 

 أزهر إبراهيم هاشم عبد:اسم الطالب 
 لغة / ماجستير: التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد قضايا صرفية  0

 جيد جدا طرائق كتابة البحث اللغوي 0

 جيد دراسات لسانية 3

 جيد جدا مصادر الدراسات الصرفية والنحوية واللغوية 4

 جيد جدا األصوات اللغوية 5

 امتياز اللغة االنكليزية 6

 

 ناجح :النتيجة

 937539: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

 
 

 بشرى خضير حمادي راضي:اسم الطالب 
 لغة/ ماجستير : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد قضايا صرفية  0

 جيد جدا طرائق كتابة البحث اللغوي 0

 جيد دراسات لسانية 3

 جيد جدا الدراسات الصرفية والنحوية واللغوية مصادر 4

 امتياز األصوات اللغوية 5

 امتياز اللغة االنكليزية 6

 

 ناجحة :النتيجة

 9,7054:المعدل

 927054: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

 
 

 رؤى صالح ناصر حسين:اسم الطالب 
 لغة/ ماجستير : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد جدا قضايا صرفية  0

 جيد جدا طرائق كتابة البحث اللغوي 0

 جيد جدا دراسات لسانية 3

 جيد جدا مصادر الدراسات الصرفية والنحوية واللغوية 4

 جيد جدا األصوات اللغوية 5

 امتياز اللغة االنكليزية 6

 

 ناجحة :النتيجة

 99:المعدل

 937522: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

 
 

 شيماء حسين حسن حجارة:اسم الطالب 
 لغة/ ماجستير : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 متوسط قضايا صرفية 0

 جيد جدا طرائق كتابة البحث اللغوي 0

 جيد دراسات لسانية 3

 جيد جدا مصادر الدراسات الصرفية والنحوية واللغوية 4

 جيد جدا األصوات اللغوية 5

 امتياز اللغة االنكليزية 6

 

 ناجحة :النتيجة

 927203: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

 
 

 ضحى عدنان عبود:اسم الطالب 
 لغة/ ماجستير : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 امتياز قضايا صرفية  0

 امتياز طرائق كتابة البحث اللغوي 0

 جيد جدا دراسات لسانية 3

 جيد جدا مصادر الدراسات الصرفية والنحوية واللغوية 4

 جيد جدا األصوات اللغوية 5

 امتياز اللغة االنكليزية 6

 

 ناجحة :النتيجة

 227030: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 اللغة العربيةقسم 

 
 

 عثمان هادي مهدي صالح:اسم الطالب 
 لغة/ ماجستير : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد جدا قضايا صرفية 0

 جيد جدا طرائق كتابة البحث اللغوي 0

 جيد جدا دراسات لسانية 3

 جيد جدا مصادر الدراسات الصرفية والنحوية واللغوية 4

 امتياز  األصوات اللغوية 5

 امتياز اللغة االنكليزية 6

 

 ناجح :النتيجة

 227395:المعدل

 947995: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

 
 

 محمد ظاهر محمد عباس:اسم الطالب 
 لغة/ ماجستير : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد قضايا صرفية  0

 امتياز طرائق كتابة البحث اللغوي 0

 جيد دراسات لسانية 3

 جيد جدا الدراسات الصرفية والنحوية واللغويةمصادر  4

 امتياز األصوات اللغوية 5

 امتياز اللغة االنكليزية 6

 

 ناجح :النتيجة

 957054:المعدل

 97522,: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

 
 

 نجلة نوري محمد:اسم الطالب 
 لغة/ ماجستير : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 متوسط قضايا صرفية  0

 جيد جدا طرائق كتابة البحث اللغوي 0

 جيد دراسات لسانية 3

 جيد جدا مصادر الدراسات الصرفية والنحوية واللغوية 4

 جيد جدا األصوات اللغوية 5

 امتياز اللغة االنكليزية 6

 

 ناجحة :النتيجة

 907329:المعدل

 57539,: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

 
 

 يحيى هاشم جويعد عابدين:اسم الطالب 
 لغة/ ماجستير : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 جيد قضايا صرفية  0

 امتياز طرائق كتابة البحث اللغوي 0

 جيد دراسات لسانية 3

 جيد جدا مصادر الدراسات الصرفية والنحوية واللغوية 4

 جيد جدا األصوات اللغوية 5

 امتياز اللغة االنكليزية 6

 

 ناجح :النتيجة

 937,62:المعدل

 7403,,: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

 
 

 جميل جابر ماجد:اسم الطالب 
 لغة/ ماجستير : التخصص

 

 التقدير المادة ت

 متوسط قضايا صرفية  0

 جيد جدا طرائق كتابة البحث اللغوي 0

 جيد دراسات لسانية 3

 جيد جدا مصادر الدراسات الصرفية والنحوية واللغوية 4

 جيد جدا األصوات اللغوية 5

 امتياز اللغة االنكليزية 6

 

 ناجح :النتيجة

 90:030:المعدل

 97,30,:المعدل العام

 

 

 نعمة دهش فرحان. د.م.ا

 رئيس قسم اللغة العربية

 


