
    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

    

ت

المجموع الكلي1

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

رئيس قسم اللغة العربية

المادة

قضايا لغوية حديثة

دراسة تحليلية في نصوص تراثية

دراسات صوتية

أبنية اللغة العربية وصيغها

اللغة االنكليزية

التقدير

جيد جدا

جيد جدا

جيد جدا

جيد

جيد

2305

82,321

جامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

علي حلو حواس.د.م.أ

أنفال جاسم محمد هاني: اسم الطالب

النتيجة

ابن رشد/ كلية التربية 
قسم اللغة العربية

الدور االول

الخامس

ناجح

الدراسات العليا
لغة/ دكتوراه 

الدور االول

زينب جعفر صادق محسن: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيد جداقضايا لغوية حديثة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيد جداأبنية اللغة العربية وصيغها

جيد جدااللغة االنكليزية

ناجحةالنتيجة

2365

84,464جيد جدادراسة تحليلية في نصوص تراثية

الرابعجيد جدادراسات صوتية

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

سرى هاتف حسن عبيد: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيدقضايا لغوية حديثة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

ضعيفأبنية اللغة العربية وصيغها

متوسطاللغة االنكليزية

مكملة من مادة أبنية اللغة العربية وصيغهاالنتيجة

متوسطدراسة تحليلية في نصوص تراثية

جيد جدادراسات صوتية

الدور االول

غادة نور محمد جاسم: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيد جداقضايا لغوية 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 
لغة/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيد جداأبنية اللغة العربية وصيغها

جيد جدااللغة االنكليزية

ناجحةالنتيجة

2199

78,536جيد جدادراسة تحليلية في نصوص تراثية

الثامنجيد جدادراسات صوتية

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

فراس مهند سعيد مجيد: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيد جداقضايا لغوية حديثة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيدأبنية اللغة العربية وصيغها

امتيازاللغة االنكليزية

ناجحالنتيجة

2358

85,179جيد جدادراسة تحليلية في نصوص تراثية

الثالثجيد جدادراسات صوتية

الدور االول

محمد حمدان عبد هللا عباس: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيد جداقضايا لغوية 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 
لغة/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيد جداأبنية اللغة العربية وصيغها

جيد جدااللغة االنكليزية

ناجحالنتيجة

2399

85,679جيد جدادراسة تحليلية في نصوص تراثية

الثانيجيد جدادراسات صوتية

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 عبد الجبار داود سلمان: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيدقضايا لغوية حديثة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيدأبنية اللغة العربية وصيغها

امتيازاللغة االنكليزية

ناجحةالنتيجة

2402

85,786جيد جدادراسة تحليلية في نصوص تراثية

األولجيد جدادراسات صوتية

الدور االول

ندى هاشم عبد هللا داود: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيد جداقضايا لغوية 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 
لغة/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

جيدأبنية اللغة العربية وصيغها

جيداللغة االنكليزية

ناجحةالنتيجة

2211

78,964جيددراسة تحليلية في نصوص تراثية

السابعجيد جدادراسات صوتية

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

يسرى ثجيل مذكور ساجت: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيد جداقضايا لغوية حديثة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

متوسطأبنية اللغة العربية وصيغها

جيداللغة االنكليزية

ناجحةالنتيجة

2275

81,250جيد جدادراسة تحليلية في نصوص تراثية

السادسجيد جدادراسات صوتية

الدور االول

هدية علي محمد: اسم الطالب

التقديرالمادة

جيدقضايا لغوية 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 
لغة/ دكتوراه 

قسم اللغة العربية

علي حلو حواس.د.م.أ

رئيس قسم اللغة العربية

جيدأبنية اللغة العربية وصيغها

جيد جدااللغة االنكليزية

ناجحةالنتيجة

2101

75,036جيددراسة تحليلية في نصوص تراثية

التاسعجيددراسات صوتية


