
 9من  1الصفحة 
 

    وزارة التعليه العالي والبخث العلني               

 جامعة دياىل

  ةىساىّيكلية الرتبية للعلوو اإل

 ةالدراسة الصباحّي ( اللغة العربّيةخرجيو قسه ) 

 لّوالدور األ - (1025-1024او الدراسي)للع

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسه الرباعي للطالب ت

ّٗد جدًّا 48,44, ذلىدعم٘ زلي عمٕٗٙ   1  ج

ّٗد جدًّا 48,34, طْ  ٌبأ عم٘ ذلىد 2  ج

ّٗد جدًّا 58448, ثاور عم٘ وّدٙ  مخٗض 3  ج

ّٗد جدًّا 58142, ٌٕر عباط خضري ٖاط 4  ج

ّٗد جدًّا 38,62, جٕاد ظدُ أبراِٗي حرجاُ ذلىد 5  ج

ّٗد جدًّا 28411, جاله جاشي مخٗض ٓ زبٗد 6  ج

ّٗد جدًّا 28264, مساعٗنإٌرٓ طارم طْ  4  ج

ّٗد جدًّا ,,,18, ٗن وعارٙخِدٝ رحٗي ج ,  ج

ّٗد جدًّا 186,1, ٌٕرط ذلىٕد ظهر ذلىٕد ,  ج

ّٗد جدًّا 18364, اظدرٔاٞ محٗد جاشي ر 18  ج

ّٗد جدًّا 18336, ِاجر وصمي وّدٙ جاشي 11  ج

ّٗد جدًّا 18324, ختاً لطف٘ حصني عمٕاُ 12  ج

ّٗد جدًّا 182,3, ضخٜ ثاور وضطاف ذلىد 13  ج

ّٗد جدًّا ,1823, امحدِدٝ امحد ذلىٕد  14  ج

ّٗد جدًّا 88618, رٖي صاحل امحد صاحل 15  ج

ّٗد جدًّا 88255, شراٞ وصتٕر ذلىٕد جٕادا 16  ج

ّٗد   8,,4,8 زٍٖب ناظي دأد شمىاُ 14  ج

ّٗد 4,8,43 لٍٗا ٌاٖف شعدُٔ وضطاف ,1  ج

ّٗ ,4,8,2 بٗداٞ شعدُٔ جاشي مخٗض ,1  دج

ّٗد 4,8424 ٌٕر ِاظي غفٕرٙ محٗد 28  ج

 

 

 

 

 

 

 
  ةالتخرج االلكتروني ةومظنم

 التسجيل الصباحي شعبة
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    وزارة التعليه العالي والبخث العلني               

 جامعة دياىل

  ةىساىّيكلية الرتبية للعلوو اإل

 خرجيو قسه ) اللغة العربّية ( الدراسة الصباحّية

 الدور األّول -( 1025-1024للعاو الدراسي)

 

 التقدير معدل التخرج للطالب لطالباالسه الرباعي ل ت

ّٗد ,4,865 أٌصاً عبد حصَ ذلىد 21  ج

ّٗد 4,8343 حٕراٞ صاحل ذلىد جاشي 22  ج

ّٗد ,4,844 عباط عىار وّدٙ  عم٘ 23  ج

ّٗد 4,8685 عرٔبْ عطا ٖاط خضري 24  ج

ّٗد 4,84,3 طْ عباط  دعاٞ حصني 25  ج

ّٗد ,4,844 عالٞ غازٙ حصني جاشي 26  ج

ّٗد 4,8446 عم٘ ٖٕشف ناظيشّاً  24  ج

ّٗد 4,8343 شجٜ ابراِٗي بدر أمحد ,2  ج

ّٗد 4,8166 دعاٞ عدٌاُ عم٘ حصَ ,2  ج

ّٗد 448,45 براِٗي صفٕكاٍٖاط مجٗن ا 38  ج

ّٗد 448448 ٌٕر ذلىٕد راض٘ ٌاٖف 31  ج

ّٗد 448236 ميَ حصني خمف ذلٗصَا 32  ج

ّٗد ,44886 ذلىد ابراِٗيورٖي شاو٘  33  ج

ّٗد 4,,468 امسري ٝ عبد اجلمٗن صاحل ٖصر 34  ج

ّٗد 468,44 زِراٞ ِاظي جٕاد محٗد 35  ج

ّٗد 468426 شبع فٜوضط ابراِٗيٍِاٞ  36  ج

ّٗد 468361 ملٗاٞ ٌبٗن ذلىٕد شعٗد 34  ج

ّٗد 468212 ورٔاُ ذلىد طْ عثىاُ ,3  ج

ّٗد 468143 لٕاٞ طاِر ناون فاضن ,3  ج

ّٗ 468845 حيٜٗ عباط ذلىد ناظي 48  دج

 

 
  ةالتخرج االلكتروني ةومظنم

 التسجيل الصباحي شعبة
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    وزارة التعليه العالي والبخث العلني               

 جامعة دياىل

  ةىساىّيكلية الرتبية للعلوو اإل

 العربّية ( الدراسة الصباحّيةخرجيو قسه ) اللغة 

 الدور األّول -( 1025-1024للعاو الدراسي)

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسه الرباعي للطالب ت

ّٗد 458,18 الٞ عبد اهلل ذلىد وٍّنا 41  ج

ّٗد ,458,8 ظٗىاٞ صفاٞ ذلىٕد عٗداُ 42  ج

ّٗد ,45844 زِراٞ ٖٕشف ٌٖٕض حصني 43  ج

ّٗد 4586,8 ذلىدضخٜ وكداد ناظي  44  ج

ّٗد 4584,6 صابرَٖ امساعٗن امحد جٕاد 45  ج

ّٗد 458864 شراٞ مجعْ عبٕد عم٘ا 46  ج

ّٗد 448,68 وضطفٜ ثاور صاحل ٌضٗف 44  ج

ّٗد 448468 شّٗمٛ ٖاشني خضري صاحل ,4  ج

ّٗد 448414 شجٜ غالب عارف ذلصَ ,4  ج

ّٗد 448385 ٕبهحصَ ٖع ْوٗعاد مجع 58  ج

ّٗد 448381 زٖداُ خمفشارٓ ذلىٕد  51  ج

ّٗد ,44818 عبري ذٌُٕ ٌٖٕض عٗصٜ 52  ج

ّٗد 448185 ورٖي عالٞ حيٜٗ ذلىٕد 53  ج

ّٗد 438,46 غدٖر حصني ابراِٗي ناظي 54  ج

ّٗد ,438,5 فاطىٛ ظاِني عارف حصني 55  ج

ّٗد 3,,438 ٖثار واجد صاحل وّدٙأ 56  ج

ّٗد ,438,4 ٔادٙ عبد العسٖس وٕشٜ ِْب 54  ج

 
  ةالتخرج االلكتروني ةومظنم

 التسجيل الصباحي شعبة
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ّٗد ,438,2 َرار صاحل خمف حصبا ,5  ج

ّٗد 438445 ٌبأ خالد ذلىد ذلىٕد ,5  ج

ّٗد 438645 وعتس ذلىٕد دلٗد وضطاف 68  ج

 
  

 

 

 

  

 

 

 

    وزارة التعليه العالي والبخث العلني               

 جامعة دياىل

  ةىساىّيكلية الرتبية للعلوو اإل

 حّيةخرجيو قسه ) اللغة العربّية ( الدراسة الصبا

 الدور األّول -( 1025-1024للعاو الدراسي)

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسه الرباعي للطالب ت

ّٗد 438616 ْوريٚ خري اهلل وّدٙ مجعا 61  ج

ّٗد 438244 شجا عاده ابراِٗي ٌاصر 62  ج

ّٗد 438143   براِٗي عمٕاُامساعٗن احك٘  63  ج

ّٗد 438856 ٌٕر شعد جاله ظاله 64  ج

ّٗد ,43881 عم٘ عبد اخلالل رظاد ْمجاٌ 65  ج

ّٗد 428,41 شراٞ عبد اجملٗد عم٘ شمىاُا 66  ج

ّٗد 428,38 وضطفٜ خالد  امحد حصني 64  ج

ّٗد ,42844 زوَ وٍعي ٌعىاُ فاضن ,6  ج

ّٗد 428613 شجٜ ثاور ظّاب رلمف ,6  ج

ّٗد 428438 شارٓ  شمىاُ حرب٘ شمىاُ 48  ج

ّٗد 428382 شجٜ ثاور وضطاف ذلىد 41  ج

ّٗد 428836 ٌّٜ عبد الصتار عم٘ حصني 42  ج

ّٗد 428826 عدٔشدبعري ذلىٕد عبد اهلل  43  ج

ّٗد 418,84 شجا عاور ذلىد شمٗىاُ 44  ج

 
  ةااللكتروني التخرج ةومظنم

 التسجيل الصباحي شعبة



 9من  5الصفحة 
 

ّٗد 418553 زٍٖب احصاُ صادم عبٕد 45  ج

ّٗد ,41852 ْوٍّ ِبْ لٗث عبد احملصَ 46  ج

ّٗد ,41828 ٔرٔد جاشي ذلىد ثمج 44  ج

ّٗد 418148 اون حصَرؤٝ ذلىد ن ,4  ج

ّٗد 418821 طٗاف عاور حصني شمطاُا ,4  ج

ّٗد 488,44 عم٘ رحاب عبد احلىٗد حصَ  8,  ج

  

 

 

 

 

  

 

 

    وزارة التعليه العالي والبخث العلني               

 جامعة دياىل

  ةىساىّيكلية الرتبية للعلوو اإل

 خرجيو قسه ) اللغة العربّية ( الدراسة الصباحّية

 الدور األّول -( 1025-1024للعاو الدراسي)

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسه الرباعي للطالب ت

ّٗد 488,15 غٗداٞ ظّاب امحد ناظي 1,  ج

ّٗد 488,28 باظ٘ عم٘  حٍني عبد 2,  ج

ّٗد 488642 رِاً عبد الرضا ظاله رحٗي 3,  ج

ّٗد 488615 ٌٕر خمٗن امحد ذلىد 4,  ج

ّٗد 488684 غفراُ رعد ناظي شعٗد 5,  ج

ّٗد 488346 جٍاُ رظٗد حصَ ذلىد 6,  ج

ّٗد 488246 زٍْٖ نرٖي امحد ذلىد 4,  ج

ّٗد 488214 ٖٕشف ٖاشني صاحل ٖاشني ,,  ج

ّٗد 488842 دٖاٌا فؤاد ناون رحٗي ,,  ج

 وتّٕشط 6,8,52 ٔلٗد خالد محٕدٙ جاشي 8,

 وتّٕشط 6,8,33 زِرٓ شرحاُ شمٗي حرجي٘ 1,

 وتّٕشط 6,8,45 شارٓ نرٖي عىر خضري 2,

 
  ةالتخرج االلكتروني ةومظنم

 التسجيل الصباحي شعبة
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 وتّٕشط 6,84,2 تٗصري ذلىد رظٗد زٖداُ 3,

 وتّٕشط 6,8484 براِٗياحٍني حصني عم٘  4,

 وتّٕشط 6,8643 ٌدٝ صاحل حصَ  زٌاد 5,

 وتّٕشط 6,85,1 صابرَٖ عدٌاُ عم٘ عٍرب 6,

 وتّٕشط 6,84,1 عمٕاُ حصني رفن ذلصَ 4,

 وتّٕشط 6,8481 شبأ ادلد عباط ذٖاب ,,

 وتّٕشط 6,83,4 عبد الِٕاب ظانر حصب اهلل حصَ ,,

 وتّٕشط 6,8311 عادٙورٔاُ محٗد ٖاط  188

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    وزارة التعليه العالي والبخث العلني               

 جامعة دياىل

  ةىساىّيكلية الرتبية للعلوو اإل

 خرجيو قسه ) اللغة العربّية ( الدراسة الصباحّية

 الدور األّول -( 1025-1024للعاو الدراسي)

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسه الرباعي للطالب ت

 وتّٕشط 6,82,8 ناظي ْ زٖداُ خمٗف رٔاٞ  181

 وتّٕشط 6,81,4 ِدٖن امساعٗن ٌاٖف محد 182

 وتّٕشط ,6,814 تغرٖد خضري ذل٘ جاشي 183

 تّٕشطو 6,8813 براٞ غامن عبد املٍعي ذلىٕد 184

 وتّٕشط 6,8,33 رٖٔدٓ فالح جاشي حصني 185

 وتّٕشط 6,8,32 محدا ابراِٗيِبْ خمٗن  186

 وتّٕشط 6,8656 مياُ ذلىٕد عبد حصَا 184

 وتّٕشط 6,8648 شعد خضري عباط ْ ِال ,18

 وتّٕشط 6,8636 ٌادٖٛ جٕاد ناظي عمٕٗٙ ,18

 
  ةالتخرج االلكتروني ةومظنم

 التسجيل الصباحي شعبة
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 وتّٕشط 6,8462 ورٔٓ حصني عم٘ حصني 118

 وتّٕشط 6,8385 د برجض ظّابمشض اشع 111

 وتّٕشط 6,82,4 شارٓ صاٟب تٕفٗل امحد 112

 وتّٕشط 648,54 ضخٜ محٗد عبد اهلل ظرٖدٓ 113

 وتّٕشط 648,31 طٗف ٌعىْ حصني عمٕاُ 114

 وتّٕشط 648464 محد جٕٖرامساٞ عم٘ ا 115

 وتّٕشط 648343 رعد ذلىد عباط ْٖا 116

 تّٕشطو ,64882 ٖاطشارٓ باشي ذلىد  114

 وتّٕشط 4,,668 فردٔط زلي عبد عمٕاُ ,11

 وتّٕشط ,668,5 شارٓ وكداد عبد مخاط ,11

 وتّٕشط 6684,8 محد مجعْ ظهر ذلىٕدا 128

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

    وزارة التعليه العالي والبخث العلني               

 جامعة دياىل

  ةىساىّيكلية الرتبية للعلوو اإل

 ربّية ( الدراسة الصباحّيةخرجيو قسه ) اللغة الع

 الدور األّول -( 1025-1024للعاو الدراسي)

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسه الرباعي للطالب ت

 وتّٕشط 668535 عجٗن ذلىد حيٜٗ ْرقٗ 121

 وتّٕشط 668345 فاطىْ واِر صاحل وّدٙ 122

 وتّٕشط 668212 ِدٖر زلي عبد اهلل مخاط 123

 وتّٕشط 6681,8 اط فرحاُضٗاٞ فاضن عب 124

 وتّٕشط 658445 ظريَٖ ٌسار ِادٙ وٕشٜ 125

 
  ةالتخرج االلكتروني ةومظنم

 التسجيل الصباحي شعبة



 9من  8الصفحة 
 

 وتّٕشط 6585,6 عال لطٗف حبر برٖصي 126

 وتّٕشط 658422 زٍٖب عاده فتخ٘ عبداه 124

 وتّٕشط 658228 ذلىد مجٗن إبراِٗي حصَ ,12

 وتّٕشط 648,31 فرح عم٘ لطٗف عٗاه ,12

 وتّٕشط 648,24 ذلىد صباح ذلىد ظهر 138

 وتّٕشط 648483 ذلىٕد ذلىد وسِر عبد العسٖس 131

 وتّٕشط ,,6486 واه اهلل وٗالد عم٘ حصَ  132

 وتّٕشط 6486,1 رشن صبار شعٗد وّدٙ 133

 وتّٕشط 6486,4 وثٍٜ فٗاض ناظي ذلىد 134

 وتّٕشط 648614 رٌا شعد عباط صاحل 135

 وتّٕشط 648446 شّاً فرحاُ جارٙ عٍاد 136

 وتّٕشط 6482,5 براِٗي عبد اهلل عم٘ابٗداٞ  134

 وتّٕشط 648224 صفا شعد ذل٘ وّدٙ ,13

 وتّٕشط 6488,4 واِر ذلصَ عباط ذلىد ,13

 وتّٕشط 648862 عبد اجملٗد حصني ذلصَ عم٘ 148

 

 ( . صني ذلصَ عم٘عبد اجملٗد ح)(  240وتيتهي بالتسلسل )(   عجٗن ذلىد حيٜٗ ْرقٗ) (212القائنة تبدأ بالتسلسل رقه ) -ملخوظة:

 

 

 

 

                                                                                                                              توقيع عنيد الكلية      معاون العنيد لشؤون الطلبة الصباحيتوقيع   توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي  ه وتوقيع  رئيس القسهخته 

 

 

 

    وزارة التعليه العالي والبخث العلني               

 جامعة دياىل

  ةىساىّيكلية الرتبية للعلوو اإل

 خرجيو قسه ) اللغة العربّية ( الدراسة الصباحّية

 الدور األّول -( 1025-1024للعاو الدراسي)

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسه الرباعي للطالب ت

 وتّٕشط 638,86 رغد ذلىد عباط نرٖي 141

 
  ةالتخرج االلكتروني ةومظنم

 التسجيل الصباحي شعبة



 9من  9الصفحة 
 

 وتّٕشط ,,6386 شّاد شمىاُ صاحل عم٘ 142

 وتّٕشط ,63862 ٌغي ٔلٗد رظٗد ظفري 143

 وتّٕشط 628453 وضعب غازٙ امساعٗن أبراِٗي 144

 وتّٕشط ,618,2 محد وٍّن عٕٖداشراٞ ا 145

 وتّٕشط 688,42 شراج عاده واجد محٗد 146

 وتّٕشط 688641 هلل ذلصَمحد ٔلٗد عبد ّاا 144

 وتّٕشط ,68832 وضطفٜ جاشي حصني جاشي ,14

 وتّٕشط 6882,2 ذلىد عاور ابراِٗي جبارٓ ,14

 وكبٕه ,,5,82 باُ جاشي ذلىد  فرحاُ 158

 وكبٕه ,55845 ضٗاٞ جّاد ٖٕشف ذلىد 151

  

 ( . ضٗاٞ جّاد ٖٕشف ذلىد( )  252هي بالتسلسل )(  وتيت  رغد ذلىد عباط نرٖي() 242القائنة تبدأ بالتسلسل رقه ) -ملخوظة:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              توقيع عنيد الكلية      معاون العنيد لشؤون الطلبة الصباحيتوقيع   توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي ه  وتوقيع  رئيس القسهخته 

 


