
ٌّة/ جامعة دٌالى ٌّة للعلوم اإلنسان ٌّة الترب ٌّة/ كل قسم اللغة العرب

ًّ  م 2019–2018: معدالت السعً السنوي للعام الدراس

(أ)شعبة / (الّدراسة الصباحٌة)المرحلة الرابعة 

(1)استمارة رقم  (فقه اللغة    ): أسم الماّدة

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

اربع وثالثون34ثمانً عشرة18ست عشرة16االء خالد محمود حسن1

اربع وثالثون34سبع عشرة17سبع عشرة17إبراهٌم خالد حسٌن ظاهر2

مستوف/////احمد شاكر حمود جاسم3

احدى وثالثون31اربع عشرة14سبع عشرة17أحمد هادي شاكر محمود4

سبع وثالثون37تسع عشرة19ثمانً عشرة18أرٌام صالح حبٌب حمد5

ثمانً وثالثون38تسع عشرة19تسع عشرة19أزهار عباس حسٌن عل6ً

اربعون40عشرون20عشرون20اساور ٌاسر محمد عبد القادر7

ثمانً وثالثون38تسع عشرة19تسع عشرة19اسراء جواد رضا عل8ً

رسوب بالغٌاب/////اسراء حسٌن ماهود الحاضر9

ثالث وثالثون33تسع عشرة19اربع عشرة14اسراء رباح محمد حسن10

ثالث وثالثون33ثمانً عشرة18خمس عشرة15اسراء عدنان عبد سلطان11

ثمانً وثالثون38ثمانً عشرة18عشرون20اسراء هادي نصار حسون12

اربعون40عشرون20عشرون20أسٌل أحمد علوان صالح13

اربعون40عشرون20عشرون20اسٌل فراس ناجً ابراهٌم14

مؤجلة/////اشواق هٌثم جاسم محمد15

تسع وثالثون39تسع عشرة19عشرون20اعتدال عامر سلمان احمد16

خمس وثالثون35تسع عشرة19ست عشرة16افراح محمد كاظم سعٌد17

اربع وثالثون34تسع عشرة19خمس عشرة15اكرم فاضل حمٌد منصور18

تسع وثالثون39تسع عشرة19عشرون20امل عبد محمد رشٌد19

ست ةثالثون36ست عشرة16عشرون20آمنة حمٌد نصٌف جاسم20

ثمانً وعشرون28ثالث عشرة13خمس عشرة15انس فالح مهدي حمٌد21

اثنتان وثالثون32ثمانً عشرة18اربع عشرة14أٌسر شكري صبري رضا22

تسع وعشرون29عشر فقط10تسع عشرة19اٌالف ابراهٌم حسن خمٌس23

خمس وثالثون35تسع عشرة19ست عشرة16اٌمان اسماعٌل محمود عبد اللطٌف24

ثمانً وثالثون38ثمانً عشرة18عشرون20إٌمان رٌاض حسن كاظم25

تسع وثالثون39تسع عشرة19عشرون20اٌمان عامر اعوٌد مرتضى26

ثمانً وثالثون38تسع عشرة19تسع عشرة19اٌمان عبد هللا مجٌد حسن27

ثالث وثالثون33تسع عشرة19اربع عشرة14أٌمن مؤٌد عاٌش مخلف28

خمس وثالثون35ثمانً عشرة18سبع عشرة17آٌه جاسم محمد جسام29

ثالث وثالثون33ثمانً عشرة18خمس عشرة15باسم جمٌل حبٌب سلمان30

اثنتان وثالثون32ثمانً عشرة18اربع عشرة14باسم عزٌز جبار سعٌد31

مستوف/////بسام حمد مطلك صفر32

تسع وثالثون39تسع عشرة19عشرون20بٌداء نعٌم هادي عمران33

اربع وثالثون34تسع عشرة19خمس عشرة15تبارك خالد حسٌن أحمد34

اربعون40عشرون20عشرون20تبارك عمار حسن غٌدان35

تسع وثالثون39تسع عشرة19عشرون20جمانه زٌدان مهدي زٌدان36

 %40معدل السعً السنوي 
االسمت

معدل الفصل االول من 

20%

معدل الفصل الثانً من 

20%

الدكتورلؤي صٌهود فواز

رئٌس قسم اللغة العربٌة :اسم استاذ المادة وتوقٌعه



ٌّة/ جامعة دٌالى ٌّة للعلوم اإلنسان ٌّة الترب ٌّة/ كل قسم اللغة العرب

ًّ  م 2019–2018: معدالت السعً السنوي للعام الدراس

(أ)شعبة / (الّدراسة الصباحٌة)المرحلة الرابعة 

(1)استمارة رقم  (فقه اللغة    ): أسم الماّدة

ثمانً وثالثون38ثمانً عشرة18عشرون20جوالن عماد وهٌب وادي37

تسع وعشرون29ثمانً عشرة18احدى عشرة11حذٌفه داود سلٌمان نعمان38

خمس وثالثون35تسع عشرة19ست عشرة16حسن كاظم احمد عبد هللا39

اربع وثالثون34ثمانً عشرة18ست عشرة16حنان حسٌن نعمة حلبوت40

تسع وعشرون29ثالث عشرة13ست عشرة16حنٌن محمد حمٌد نزال41

احدى وثالثون31اربع عشرة14سبع عشرة17حوراء حسن عبد االمٌر هاشم42

احدى وثالثون31اربع عشرة14سبع عشرة17خالد ولٌد فالح حسن43

اربع وثالثون34تسع عشرة19خمس عشرة15خضٌر محمد خضٌر44

ثمانً وثالثون38ثمانً عشرة18عشرون20خلود جاسم محمد كمر45

عشرون20عشر فقط10عشر فقط10خلود جواد كاظم عل46ً

احدى وعشرون21تسع فقط9اثنتا عشرة12خنساء محً حسن محمود47

اربعون40عشرون20عشرون20دٌانا احمد زٌدان خلف48

ست وثالثون36ثمانً عشرة18ثمانً عشرة18رانٌه عادل هادي عل49ً

اربعون40عشرون20عشرون20رسل ابراهٌم عبد ابراهٌم50

ثمانً وثالثون38ثمانً عشرة18عشرون20رسالن عبد االمٌر ضاٌع جمٌل51

تسع وثالثون39تسع عشرة19عشرون20رشا جمٌل عبدالرزاق صالح52

ثمانً وثالثون38تسع عشرة19تسع عشرة19رفل نصرت فارس طعان53

ثالث وثالثون33ثمانً عشرة18خمس عشرة15رقٌه كرٌم حسٌن حسن54

ست وثالثون36تسع عشرة19سبع عشرة17روان حسن حسٌن عبد55

اربعون40عشرون20عشرون20زهراء جاسم محمد حسن عبد56

اربعون40عشرون20عشرون20زهراء صابر محمد حسٌن57

ست وعشرون26خمس عشرة15احدى عشرة11زهراء قاسم عزٌز58

ثمانً وعشرون28خمس عشرة15ثالث عشرة 13زهراء مجٌد ابراهٌم كاظم59

خمس وثالثون35ثمانً عشرة18سبع عشرة17زهراء مهدي كاظم علوان60

الدكتورلؤي صٌهود فواز

رئٌس قسم اللغة العربٌة :اسم استاذ المادة وتوقٌعه


