
 1026/1027عام للقسم اللغة العربية  شعبة ) أ ( االولىالمرحلة نتائج 

 النتيجة االسم الرباعي ت

 مكمل ) النحو + االدب الجاهلي ( اتتطاً ٍذَذ وادٌ عطنر 2

 ناجح ادالً هاشٌ 1

 مكمل ) االدب الجاهلي + الصرف + البالغة ( ضَُِادَذ دطِ ضيَاُ  3

  ادَذ عذّاُ عسَس قادر 4

 ناجح بقرار ادَذ ٍذَىد ٍذَذ رشُذ 5

 ناجح اخالص اتراهٌُ دَىد رزَج 6

 ناجح أرَج قاضٌ ٍذَذ عيىاُ 7

 ناجح بقرار أضُا عثذاىنرٌَ ٍذَذ صاىخ 8

 الجاهلي (مكمل ) النحو + االدب  أضُا ّىراىذَِ ٍذَذ ُّطاُ 9

 ناجح بقرار  امراً ٍذَذ دطُِ خيف 20

 ناجح أٍُرج ادَذ ّجٌ اىذَِ ٍذَذ 22

 مكمل ) النحو + االدب الجاهلي + الصرف ( أواز عثاش غرَة ىطف هللا 21

 ناجح اَالف زَِ اىعاتذَِ 23

 ناجح اََاُ ترهاُ اتراهٌُ عثذهللا 24

 الجاهلي + الصرف (مكمل ) االدب  اََاُ ضعُذ رشُذ دطُِ 25

 ناجح اََاُ شىقٍ َىّص اتراهٌُ 26

 مكمل ) االدب الجاهلي + الصرف ( اََاُ ٍذَىد ٍذَذ خىرشُذ 27

 مكمل ) االدب الجاهلي + الصرف ( اََاُ ّجٌ اىذَِ ضَُِ اتراهٌُ 28

 ناجح اَْاش قاضٌ ّىرٌ شنىر 29

 ناجح بقرار تاّه فالح رشُذ 10

 مكمل ) النحو + االدب الجاهلي + البالغة ( عثذهللاترهاُ عثاش عسَس  12

 ناجح تْاز رٍضاُ مرٌَ دروَش 11

 مكمل ) االدب الجاهلي ( تْاز مرٌَ ردٌُ جاضٌ 13

 ناجح بقرر تُِْ ادَذ زَذاُ 14

 ناجح بقرار ته رژَِ ّاظٌ قادر ٍذَذ 15

 مكمل ) النحو + االدب الجاهلي ( تُخاه ٍذَذ خىرشُذ ادَذ 16

 ناجح بقرار  جاواُ ىقَاُ صاتر ٍذَذ 17

 مكمل ) النحو + االدب الجاهلي + الصرف ( جَاّه عيٍ ٍذَذ دطُِ 18

 مكمل ) االدب الجاهلي ( جَُِ شهاب ٍذَذ دَُذ 19

 ناجح بقرار  جَُِ فرداُ فؤاد دطُِ 30

 مكمل ) النحو + االدب الجاهلي ( دطِ زَِ اىعاتذَِ عثذهللا 32

 ناجح خيُو اتراهٌُختاً دَُذ  31

 مكمل ) الصرف + علوم القران + اسس التربية ( خُالُ فرهاد دَُذ رضا 33

  داّا ادَذ رضا رشُذ 34

 ناجح دروُ ضعُذ ٍجُذ ادَذ 35

 ناجح درَا فادر ّجٌ قادر 36

 ناجح دعاء صثاح ضفر خيف 37

 ناجح بقرار دىثاك ردَاُ ادَذ عيٍ 38



 مكمل ) النحو + االدب الجاهلي + الصرف ( دُّا ترهاُ عثاش عيٍ 39

 ناجح بقرار دُّا جثار ادَذ ٍذَذ 40

 ناجح دُّا عيٍ خسعو 42

 مكمل ) النحو + االدب الجاهلي (  رغذج فىزٌ عذّاُ دَُذ 41

 ناجح بقرار رهاً جَهىر دطِ 43

 ناجح زهراء ارماُ جرجُص اتراهٌُ 44

 ناجح زهراء عقُو ٍجُذ دَُذ 45

 مكمل ) النحو + االدب الجاهلي + الصرف + البالغة ( زهراء فاضو خيُو قرّذه 46

 ناجح زهراء ٍذَذ تاهر دطُِ 47

 ناجح بقرار  زهراء ٍذَذ عسَس عيٍ 48

  فردوش قاضٌ غُذاُ 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1026/1027لعام ل قسم اللغة العربية شعبة ) ب ( االولىالمرحلة نتائج 

 النتيجة الرباعياالسم  ت

 مكمل ) الصرف فقط( زهرج ضتار اتراهٌُ عيٍ 2

 راسب بغياب  زَاُ اتراهٌُ ٍذدت ٍذَذ 1

 ناجح زَْة ضعذوُ عيٍ دطُِ 3

 ناجح بقرار زَْة عاصٍ رضىه 4

 مكمل ) الصرف ( زَْة ّجٌ اىذَِ عيٍ دطُِ 5

 ناجح بقرار ضاجذج جَاه ٍىضً ٍذَذ 6

 ناجح بقرار ضارج ٍذَىد دَه دطِ 7

  ضارج ٍظاهر خىرشُذ عثاش 8

 ناجح ضذر جهاد دَسج اتراهٌُ 9

 ناجح ضذر قذطاُ دطُِ دطِ 20

 ناجح ضروج رٍضاُ شرَف 22

 ناجح ضعذ عيٍ ٍذَذ ٍذَىد 21

  ضْىر صثذٍ خىرشُذ فتاح 23

 ناجح بقرار ضهيح دطُِ ٍىضً دَُذ 24

 ناجح شرٍُِ غازٌ دَذ 25

  صاىخشَاه جَاه ادَذ  26

 ناجح شىخاُ اتراهٌُ عثذاىقادر 27

 مكمل ) النحو + االدب الجاهلي + الصرف ( شىخاُ جاله تىفُق دطُِ 28

 ناجح بقرار  شىخاُ دنٌُ دطِ فتاح 29

 ناجح عثاش جَاه عسَس ضَُِ 10

 ناجح عثذاىردَِ ٍذَذ عسَس 12

  عيٍ رائذ دطُِ وادذ 11

  عيٍ عَر دطُِ هُاش 13

 ناجح ٍذَذ عيٍ ٍذَذعيٍ  14

 ناجح غُذاء عيٍ دَىد رزَج 15

 مكمل ) االدب الجاهلي ( فاطَح عثاش ٍذَىد ادَذ 16

 مكمل ) النحو + االدب الجاهلي + الصرف ( فرشته ضعذوُ قادر تىفُق 17

 مكمل ) االدب الجاهلي + البالغة ( فرهاد عاصٍ ٍصطفً 18

  فرَاد ٍذَذ شرَف 19

 ناجح جَعح عارففهَُح ٍذدت  30

  مىراُ شامر ادَذ 32

 مكمل ) النحو + االدب الجاهلي ( مىالىه عاصٍ ٍصطفً اتراهٌُ  31

 مكمل ) االدب الجاهلي + الصرف + البالغة + التعبير + اسس التربية ( ٍذَذ دائف دطُِ عثاش 33

 ناجح ٍذَذ صثاح ادَذ عيٍ 34

 ٍذَذ ّىزاد عثذاىنرٌَ غفىر 35
النحو + االدب الجاهلي + الصرف + علوم القرآن + حقوق انسان + اسس التربية مكمل ) 

 + علم النفس (

 ناجح ٍرٌَ عثذاىردَِ ادَذ 36

  ٍرٌَ ٍذَذ زمرَا ماظٌ 37



 ناجح ٍُرفاُ ّسار ٍذَذ عسَس 38

 مكمل ) االدب الجاهلي + الصرف ( ّازُِّ مرٌَ ٍذَذ 39

 االدب الجاهلي ( مكمل ) النحو + ّاضل مرٌَ رشُذ 40

 مكمل ) النحو + االدب الجاهلي + الصرف ( ّجىي جاضٌ ٍذَذ خيف 42

 مكمل ) النحو + االدب الجاهلي + الصرف ( ّطرَِ ّىرٌ اٍُِ 41

  ّهيح رضىه ضَُِ 43

 مكمل ) النحو + االدب الجاهلي + الصرف + البالغة ( ّىرج ادَذ زَِ اىعاتذَِ 44

  ّىزاد ٍذَىد ضعُذ صاىخ  45

 ناجح هاّا قاضٌ دطُِ رضتٌ 46

 ناجح بقرار هاوزَِ ادَذ ٍصطفً ٍذَذ 47

 مكمل ) البالغة ( هْاء فخراىذَِ ٍذٍ اىذَِ قادر  48

 ناجح َطري جاضٌ ٍذَذ 49

  َىضف عثاش عيٍ ادَذ 50

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1026/1027االولى ) تحميل( للعام ماسترشيت درجات طلبة قسم اللغة العربية المرحلة 

 التعبير واالنشاء المادة :                                                                                



 أ.م.د.وعد دليان انور مدرس المادة :                                                                                

 السم الرباعيا ت
الفصل 
 االول

الفصل 
 الثاني

 السعي
االمتحان 
 النهائي

الدرجة 
 النهائية

الدور 
 الثاني

الدرجة 
 النهاية

 المالحظات

         ترَخاُ فرهاد رشُذ 2

 ٍذَذ ترهاُ ٍجُذ 1
        

 ٍذَذ عثذاىيطُف ٍذَىد 3
        

 هذي ٍهذٌ دَُذ 4
        

 ٍصطفً ادَذ رضا 5
        

 ٍرٌَ تاضٌ شرَف 6
        

 أٍو جَاه عجُة 7
        

 

 


