
    

ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

6

    

ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

6

فنون أدبٌة حدٌثة

مذاهب أدبٌة حدٌثة

مصادر الدراسة االدبٌة والنقدٌة والبالغٌة

االدب التفاعلً

دراسات نصٌة تطبٌقٌة

التقدٌر

جٌد 

جٌد 

جٌد جدا

جٌد

جٌد

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
أدب/ ماجستير 

قسم اللغة العربية

جامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

علً حلو حواس.د.م.أ

آمنة عبد نعمة محسن: اسم الطالب

النتٌجة

ابن رشد/ كلية التربية 
قسم اللغة العربية

الدور االول

ناجحة

الدراسات العليا
أدب/ ماجستير 

متوسطاللغة االنكلٌزٌة

رئٌس قسم اللغة العربٌة

المادة

2290

76,333جٌدمذاهب أدبٌة حدٌثة

الثامنجٌد جدامصادر الدراسة االدبٌة والنقدٌة والبالغٌة

الدور االول

حنان عبد الهادي امٌن شكر: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

متوسطفنون أدبٌة حدٌثة

ناجحةالنتٌجة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

جٌد جدااالدب التفاعلً

جٌددراسات نصٌة تطبٌقٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌة



    

ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

6

    

ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

6

الدراسات العلياجامعة بغداد

الدور االول

سرى مثنى كاظم عبد: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

متوسطفنون أدبٌة حدٌثة

نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 
 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

أدب/ ماجستير 
قسم اللغة العربية

جٌد جدااالدب التفاعلً

جٌددراسات نصٌة تطبٌقٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌة

2301

76,700جٌدمذاهب أدبٌة حدٌثة

السابعجٌد جدامصادر الدراسة االدبٌة والنقدٌة والبالغٌة

نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 
 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

أدب/ ماجستير 
قسم اللغة العربية

ناجحةالنتٌجة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

الدراسات العلياجامعة بغداد

2342

78,067جٌد جدامذاهب أدبٌة حدٌثة

الثالثجٌدمصادر الدراسة االدبٌة والنقدٌة والبالغٌة

الدور االول

شهد حسن حاوي كزٌر: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

متوسطفنون أدبٌة حدٌثة

ناجحةالنتٌجة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

امتٌازاالدب التفاعلً

جٌد جدادراسات نصٌة تطبٌقٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌة



    

ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

6

    

ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

6

الدراسات العلياجامعة بغداد

الدور االول

عالء هاشم عبد هللا طاهر: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

متوسطفنون أدبٌة حدٌثة

نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 
 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

أدب/ ماجستير 
قسم اللغة العربية

جٌداالدب التفاعلً

متوسطدراسات نصٌة تطبٌقٌة

متوسطاللغة االنكلٌزٌة

جٌدمذاهب أدبٌة حدٌثة

متوسطمصادر الدراسة االدبٌة والنقدٌة والبالغٌة

نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 
 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

أدب/ ماجستير 
قسم اللغة العربية

ناجحالنتٌجة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

الدراسات العلياجامعة بغداد

2280

76جٌدمذاهب أدبٌة حدٌثة

التاسعجٌد جدامصادر الدراسة االدبٌة والنقدٌة والبالغٌة

الدور االول

علً مزاحم خلٌل كاظم: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

متوسطفنون أدبٌة حدٌثة

ناجحالنتٌجة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

جٌد جدااالدب التفاعلً

جٌددراسات نصٌة تطبٌقٌة

متوسطاللغة االنكلٌزٌة



    

ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

6

    

ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

6

الدراسات العلياجامعة بغداد

الدور االول

عهود جاسم ذٌاب جاسم: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

جٌد جدافنون أدبٌة حدٌثة

نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 
 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

أدب/ ماجستير 
قسم اللغة العربية

جٌد جدااالدب التفاعلً

جٌد جدادراسات نصٌة تطبٌقٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌة

2407

80,233جٌد مذاهب أدبٌة حدٌثة

األولجٌد جدامصادر الدراسة االدبٌة والنقدٌة والبالغٌة

نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 
 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

أدب/ ماجستير 
قسم اللغة العربية

ناجحةالنتٌجة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

الدراسات العلياجامعة بغداد

4201

80,033جٌد جدامذاهب أدبٌة حدٌثة

الثانًجٌد جدامصادر الدراسة االدبٌة والنقدٌة والبالغٌة

الدور االول

فرح كاظم عبد شمخً: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

جٌدفنون أدبٌة حدٌثة

ناجحةالنتٌجة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

امتٌازاالدب التفاعلً

جٌد جدادراسات نصٌة تطبٌقٌة

متوسطاللغة االنكلٌزٌة



    

ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

6

    

ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

6

الدراسات العلياجامعة بغداد

الدور االول

منتهى رحٌمة عٌسى مدودي: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

متوسطفنون أدبٌة حدٌثة

نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 
 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

أدب/ ماجستير 
قسم اللغة العربية

جٌد جدااالدب التفاعلً

جٌددراسات نصٌة تطبٌقٌة

متوسطاللغة االنكلٌزٌة

2263

75,433جٌدمذاهب أدبٌة حدٌثة

العاشرمتوسطمصادر الدراسة االدبٌة والنقدٌة والبالغٌة

نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 
 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

أدب/ ماجستير 
قسم اللغة العربية

ناجحةالنتٌجة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

الدراسات العلياجامعة بغداد

2308

76,933جٌدمذاهب أدبٌة حدٌثة

الخامسجٌد جدامصادر الدراسة االدبٌة والنقدٌة والبالغٌة

الدور االول

مٌالد عبد الزهرة جاسم عطٌة: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

متوسطفنون أدبٌة حدٌثة

ناجحةالنتٌجة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

جٌد جدااالدب التفاعلً

جٌد جدادراسات نصٌة تطبٌقٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌة



    

ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

6

    

ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

6

الدراسات العلياجامعة بغداد

الدور االول

نرٌمان حسن علوش: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

جٌدفنون أدبٌة حدٌثة

نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 
 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

أدب/ ماجستير 
قسم اللغة العربية

جٌد جدااالدب التفاعلً

جٌددراسات نصٌة تطبٌقٌة

متوسطاللغة االنكلٌزٌة

2307

76,900جٌدمذاهب أدبٌة حدٌثة

السادسجٌد جدامصادر الدراسة االدبٌة والنقدٌة والبالغٌة

نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 
 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

أدب/ ماجستير 
قسم اللغة العربية

ناجحةالنتٌجة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

الدراسات العلياجامعة بغداد

2213

73,767جٌدمذاهب أدبٌة حدٌثة

الحادي عشرجٌدمصادر الدراسة االدبٌة والنقدٌة والبالغٌة

الدور االول

نسرٌن عبد الخالق هادي: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

متوسطفنون أدبٌة حدٌثة

ناجحةالنتٌجة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

جٌد جدااالدب التفاعلً

متوسطدراسات نصٌة تطبٌقٌة

جٌد جدااللغة االنكلٌزٌة



    

ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

6

    

ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

6

الدراسات العلياجامعة بغداد

الدور االول

نهى عبد الرسول زكً كاظم: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

متوسطفنون أدبٌة حدٌثة

نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 
 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

أدب/ ماجستير 
قسم اللغة العربية

جٌد جدااالدب التفاعلً

جٌددراسات نصٌة تطبٌقٌة

جٌد جدااللغة االنكلٌزٌة

2336

77,867جٌدمذاهب أدبٌة حدٌثة

الرابعجٌد جدامصادر الدراسة االدبٌة والنقدٌة والبالغٌة

نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 
 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

أدب/ ماجستير 
قسم اللغة العربية

ناجحةالنتٌجة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

الدراسات العلياجامعة بغداد

مذاهب أدبٌة حدٌثة

مصادر الدراسة االدبٌة والنقدٌة والبالغٌة

الدور االول

: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

فنون أدبٌة حدٌثة

النتٌجة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

االدب التفاعلً

دراسات نصٌة تطبٌقٌة

اللغة االنكلٌزٌة



    

ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3
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ت

المجموع الكل1ً

المعدل العام 2

التسلسل 3

4

5

6

الدراسات العلياجامعة بغداد

الدور االول

: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

فنون أدبٌة حدٌثة

نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام ابن رشد/ كلية التربية 
 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

أدب/ ماجستير 
قسم اللغة العربية

االدب التفاعلً

دراسات نصٌة تطبٌقٌة

اللغة االنكلٌزٌة

مذاهب أدبٌة حدٌثة
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