
    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

جٌد جدادراسات لسانٌة

جٌد جدااللغة االنكلٌزٌة

ناجحةالنتٌجة

2069

79,577جٌد جدامصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

التاسعجٌد جدااالصوات اللغوٌة

الدور االول

افراح فرحان ماجد شاكر: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

متوسطقضاٌا صرفٌة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ ماجستير 

قسم اللغة العربية

رئٌس قسم اللغة العربٌة

المادة

قضاٌا صرفٌة

مصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

االصوات اللغوٌة

دراسات لسانٌة

اللغة االنكلٌزٌة

التقدٌر

جٌد جدا

امتٌاز

امتٌاز

جٌد جدا

امتٌاز

2295

88,269

جامعة بغداد
نتائـــــج االمتحــــــــــانــــات النهائيــــــــــــــة للعــــــــــــــــام 

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 

علً حلو حواس.د.م.أ

احمد عٌسى طاهر محمد: اسم الطالب

النتٌجة

ابن رشد/ كلية التربية 
قسم اللغة العربية

الدور االول

األول

ناجح

الدراسات العليا
لغة/ ماجستير 



    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

جٌد جدادراسات لسانٌة

امتٌازاللغة االنكلٌزٌة

ناجحةالنتٌجة

2195

84,423امتٌازمصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

الرابعجٌد جدااالصوات اللغوٌة

الدور االول

خمائل محسن عبد الحسن: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

جٌدقضاٌا صرفٌة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ ماجستير 

قسم اللغة العربية

جٌددراسات لسانٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌة

ناجحالنتٌجة

2034

78,231جٌد جدامصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

الثانً عشرجٌد جدااالصوات اللغوٌة

الدور االول

جعفر ظفٌر حسونً حسن: اسم الطالب 

التقدٌرالمادة

جٌدقضاٌا صرفٌة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ ماجستير 

قسم اللغة العربية



    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

متوسطدراسات لسانٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌة

ناجحةالنتٌجة

2044

78,615جٌدمصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

الحادي عشرجٌداالصوات اللغوٌة

الدور االول

زٌنة داود سلمان حسٌن: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

جٌدقضاٌا صرفٌة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ ماجستير 

قسم اللغة العربية

جٌد جدادراسات لسانٌة

جٌد جدااللغة االنكلٌزٌة

ناجحةالنتٌجة

2244

86,308امتٌازمصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

الثالثامتٌازاالصوات اللغوٌة

الدور االول

رنا رٌسان مهنا كلش: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

جٌدقضاٌا صرفٌة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ ماجستير 

قسم اللغة العربية



    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

متوسطدراسات لسانٌة

جٌد جدااللغة االنكلٌزٌة

راسبة بالمعدلالنتٌجة

1714

65,923متوسطمصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

راسبة بالمعدلمتوسطاالصوات اللغوٌة

الدور االول

صفا صادق جعفر عباس: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

متوسطقضاٌا صرفٌة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ ماجستير 

قسم اللغة العربية

جٌددراسات لسانٌة

متوسطاللغة االنكلٌزٌة

ناجحالنتٌجة

1944

74,769جٌدمصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

الثالث عشرجٌد جدااالصوات اللغوٌة

الدور االول

سعد راضً عبد السادة عبد ربه: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

جٌدقضاٌا صرفٌة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ ماجستير 

قسم اللغة العربية



    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

جٌددراسات لسانٌة

امتٌازاللغة االنكلٌزٌة

ناجحالنتٌجة

2127

81,808جٌد جدامصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

السادسجٌد جدااالصوات اللغوٌة

الدور االول

عالء منصور الماري طاهر: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

جٌدقضاٌا صرفٌة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ ماجستير 

قسم اللغة العربية

جٌددراسات لسانٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌة

ناجحالنتٌجة

2079

79,962جٌد جدامصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

الثامنجٌد جدااالصوات اللغوٌة

الدور االول

عالء عبد الزهرة جابر: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

جٌد جداقضاٌا صرفٌة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ ماجستير 

قسم اللغة العربية



    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

جٌد جدادراسات لسانٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌة

ناجحالنتٌجة

2154

82,846جٌد جدامصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

الخامسجٌد جدااالصوات اللغوٌة

الدور االول

علً محمد علً خفً: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

جٌد جداقضاٌا صرفٌة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ ماجستير 

قسم اللغة العربية

جٌددراسات لسانٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌة

ناجحالنتٌجة

2058

79,154جٌد جدامصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

العاشرامتٌازاالصوات اللغوٌة

الدور االول

علً صادق عباس فرحان: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

جٌدقضاٌا صرفٌة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ ماجستير 

قسم اللغة العربية



    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

جٌد جدادراسات لسانٌة

جٌد جدااللغة االنكلٌزٌة

ناجحةالنتٌجة

2116

81,385جٌدمصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

السابعجٌد جدااالصوات اللغوٌة

الدور االول

نور كرٌم مطر شمخً: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

جٌدقضاٌا صرفٌة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ ماجستير 

قسم اللغة العربية

امتٌازدراسات لسانٌة

جٌد جدااللغة االنكلٌزٌة

ناجحالنتٌجة

2294

88,231امتٌازمصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

الثانًامتٌازاالصوات اللغوٌة

الدور االول

كرار رحٌم حبٌب راهً: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

جٌد جداقضاٌا صرفٌة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ ماجستير 

قسم اللغة العربية



    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

    

ت

:المجموع الكلً 1

:المعدل العام 2

:التسلسل 3

4

5

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

دراسات لسانٌة

اللغة االنكلٌزٌة

النتٌجة

مصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

االصوات اللغوٌة

الدور االول

: اسم الطالب

التقدٌرالمادة

قضاٌا صرفٌة

علً حلو حواس.د.م.أ

رئٌس قسم اللغة العربٌة

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

 الفصل الثاني2016  / 2015الدراســـــــــــــــــي 
لغة/ ماجستير 

قسم اللغة العربية

متوسطدراسات لسانٌة

جٌداللغة االنكلٌزٌة

ناجحةالنتٌجة

1900

73,077جٌدمصادر الدراسة اللغوٌة والنحوٌة والصرفٌة

الرابع عشرجٌداالصوات اللغوٌة

الدور االول

وسن علً كرٌم سعد: اسم الطالب
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