
    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

جامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

علي حلو حواس.د.م.أ

احمد خلف فريح : اسم الطالب

النتيجة

ابن رشد/ كلية التربية 
قسم اللغة العربية

الدور االول

ناجح

الدراسات العليا
أدب/ دكتوراه 

رئيس قسم اللغة العربية

المادة

قضايا نقدية حديثة

قضايا في االدب االندلسي

ظواهر فنية في الشعر العربي الحديث

دراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

اللغة االنكليزية

التقدير

جيد

جيد

متوسط

جيد جدا

جيد

الدور االول

استبرق رزاق عبيد حسن: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيدقضايا نقدية حديثة

الدراسات العلياجامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيد جدادراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

جيداللغة االنكليزية

ناجحةالنتيجة

جيد جداقضايا في االدب االندلسي

متوسطظواهر فنية في الشعر العربي الحديث

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية



    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

الدور االول

اسيل محمد ناصر عبد هللا: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيدقضايا نقدية حديثة

الدراسات العلياجامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

مؤجلةدراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

مؤجلةاللغة االنكليزية

النتيجة

مؤجلةقضايا في االدب االندلسي

جيدظواهر فنية في الشعر العربي الحديث

الدور االول

حسام عيدان نعيم حمادي: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيد جداقضايا نقدية حديثة

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية

الدراسات العلياجامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيد جدادراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

جيداللغة االنكليزية

ناجحالنتيجة

2138

76.357متوسطقضايا في االدب االندلسي

األولجيدظواهر فنية في الشعر العربي الحديث

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية



    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

الدور االول

عبد الوهاب عبد الجليل عايش بدن: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيد جداقضايا نقدية حديثة

الدراسات العلياجامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيد جدادراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

جيد جدااللغة االنكليزية

ناجحالنتيجة

2083

74,393جيدقضايا في االدب االندلسي

الرابعمتوسطظواهر فنية في الشعر العربي الحديث

الدور االول

فاطمة عبد العظيم كاظم محمد: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيد قضايا نقدية حديثة

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية

الدراسات العلياجامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيد جدادراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

جيداللغة االنكليزية

ناجحةالنتيجة

متوسطقضايا في االدب االندلسي

متوسطظواهر فنية في الشعر العربي الحديث

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية



    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

الدور االول

قاسم عطوان مهوس معارج: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيدقضايا نقدية حديثة

الدراسات العلياجامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيد جدادراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

جيداللغة االنكليزية

ناجحالنتيجة

جيدقضايا في االدب االندلسي

جيدظواهر فنية في الشعر العربي الحديث

الدور االول

كامل عبد األمير حمود حسين: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيد جداقضايا نقدية حديثة

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية

الدراسات العلياجامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيد جدادراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

جيداللغة االنكليزية

ناجحالنتيجة

2122

75,786جيدقضايا في االدب االندلسي

الثالثجيدظواهر فنية في الشعر العربي الحديث

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية



    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

الدور االول

لمياء كاصد عويد جبيشة: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيدقضايا نقدية حديثة

الدراسات العلياجامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيد جدادراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

جيد جدااللغة االنكليزية

مكملة من مادة قضايا في األدب األندلسيالنتيجة

2018

72.071متوسطقضايا في االدب االندلسي

السادسجيدظواهر فنية في الشعر العربي الحديث

الدور االول

محمد صبري تومان: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيدقضايا نقدية حديثة

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية

الدراسات العلياجامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيد جدادراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

جيداللغة االنكليزية

ناجحالنتيجة

جيد جداقضايا في االدب االندلسي

متوسطظواهر فنية في الشعر العربي الحديث

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية



    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

الدور االول

محمود احمد شاكر غضيب: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيدقضايا نقدية حديثة

الدراسات العلياجامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

امتيازدراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

جيد جدااللغة االنكليزية

ناجحالنتيجة

جيدقضايا في االدب االندلسي

جيدظواهر فنية في الشعر العربي الحديث

الدور االول

ميسلون نوري نواف حامد: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيدقضايا نقدية حديثة

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية

الدراسات العلياجامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيد جدادراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

جيداللغة االنكليزية

ناجحةالنتيجة

جيدقضايا في االدب االندلسي

متوسطظواهر فنية في الشعر العربي الحديث

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية



    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

الدور االول

ميسون حسن صالح حسن: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيد جداقضايا نقدية حديثة

الدراسات العلياجامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيد جدادراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

جيد جدااللغة االنكليزية

ناجحةالنتيجة

2124

75,857جيد قضايا في االدب االندلسي

الثانيجيدظواهر فنية في الشعر العربي الحديث

الدور االول

نادية علي محمد شلتاغ: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيدقضايا نقدية حديثة

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية

الدراسات العلياجامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيد جدادراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

جيداللغة االنكليزية

ناجحةالنتيجة

متوسطقضايا في االدب االندلسي

متوسطظواهر فنية في الشعر العربي الحديث

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية



    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

الدور االول

هديل قحطان ابراهيم: اسم الطالب

التقديرالمادة

متوسطقضايا نقدية حديثة

الدراسات العلياجامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيد جدادراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

جيداللغة االنكليزية

ناجحةالنتيجة

2044

73جيد جداقضايا في االدب االندلسي

الخامسمتوسطظواهر فنية في الشعر العربي الحديث

الدور االول

: اسم الطالب

التقديرالمادة

قضايا نقدية حديثة

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية

الدراسات العلياجامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية

دراسة في كتاب أدبي قديم وتحليله

اللغة االنكليزية

النتيجة

قضايا في االدب االندلسي

ظواهر فنية في الشعر العربي الحديث


