
 بصي اهلل الّرمحَ الّرحيي 

 مجّورية العراق / وزارة التعميي العالي و البحح العمىّي

 جاوعة دياىل / كمّية الرتبّية لمعموً اإلٌصاٌّية 

 قصي المػة العربّية 

 (   صائّيةٌتائج  املرحمة األوىل ) الّدراشة امل 

  ً 6102 – 6102ه  لمعاً الدراشّي : الدور األو
 لمىلىمني () إُ ظاء اهلل تعاىل (  ) ٌتقدً  بالتٍّئة لمٍاجحني ، و بالدعاء بالتوفيق  

 

 الدكتور حمىد عبد الرشوه شمىاُ رئيض قصي المػة العربية      2من  1الصفحة 

 

  

 املمحوظات الٍتيجة اشي الطالب الرباعي ت

  بقرار ٌاجح اثري عايد شامل حصني  (1

  ٌاجح امحد عىاد كاظي كريي  (2

  ولىن امحد حمىد عباط ٌصيف  (3

  ولىن اوط اياد كاظي عىراُ  (4

  ٌاجح ايات عمي فرحاُ زاير  (5

  ولىمة ايٍاط امحد حصني صاحل  (6

  ولىمة تبارك زيد حامت محيد  (7

  ولىمة وّدي جاشي جيّاُ عباط  (8

  ولىن حامت زكي رظيد عميوي  (9

  ٌاجح حصني روسي حمصَ خٍجر  (11

  ولىمة حٍني خضري عباط وّدي  (11

  ولىمة حٍني وؤيد ابراِيي خضر  (12

  بقرار ٌاجح حيدر وليد عسيس جاشي  (13

  ة بقرارٌاجح رغدة جمبن شميىاُ داود  (14

  ٌاجحة رقية رحيي ظلر امحد  (15

  ولىمة ىد عسيسرميْ ٌسار عبدالصتار حم  (16

  ٌاجحة بقرار زيٍة عمي صربي واحل  (17

  ٌاجحة شبأ عبد الرشوه ِراطة جاشي  (18

  ٌاجح شجاد ِاظي حصني جاشي  (19

  ٌاجحة بقرار شجى شعدوُ عباط كاظي  (21

  ٌاجحة بقرار ظّد ثاور عبد االوري وصطفى  (21

  ولىن عباط حيدر تايْ عربيد  (22

  ولىن عبري جّاد ابراِيي ظلر  (23

  ولىن اء شبععمي بر  (24

  ولىن غصاُ غازي ابراِيي عمواُ  (25

  ولىمة فاطىة رحيي عبد احلصَ  (26

  ولىمة ليمى عبد املّدي صاحل وّدي  (27
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 مجّورية العراق / وزارة التعميي العالي و البحح العمىّي

 جاوعة دياىل / كمّية الرتبّية لمعموً اإلٌصاٌّية 

 قصي المػة العربّية 

 (   صائّيةٌتائج  املرحمة األوىل ) الّدراشة امل 

  ً 6102 – 6102ه  لمعاً الدراشّي : الدور األو
 لمىلىمني () إُ ظاء اهلل تعاىل (  ) ٌتقدً  بالتٍّئة لمٍاجحني ، و بالدعاء بالتوفيق  

 

 الدكتور حمىد عبد الرشوه شمىاُ رئيض قصي المػة العربية      2من  2الصفحة 

 

  

 

  بقرار ٌاجح حمىد طعىْ  كيطاُ جصاط  (28

  ولىن حمىود صباح ٌوري حمىد  (29

  ٌاجحة بقرار وروة عبد الصتار عبد اهلل شبع  (31

  ولىن وصطفى شعد ظّاب محد  (31

  ولىمة وٍاه عمي عبد عياه  (32

  ٌاجحة وٍتّى حصَ عمي خمف  (33

  ٌاجحة بقرار ٌصريَ رظيد عصن عمي  (34

  ولىمة ٌور اهلدى فائق جاشي حمىد  (35

  ٌاجحة ٌور يوشف رضا عمي  (36

  ولىمة ِدير خالد شمىاُ رويض  (37

  ٌاجحة وصاه عجىاُ عبد اجلبار خمف  (38

  ولىمة وئاً عباط جاشي مخيض  (39

  ولىن ش تايْيعقوب حصني برغ  (41

 01اجملىوع اللمي/ 


