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

معدالت السعً السنوي

ًّ  م2019–2018: للعام الدراس

(أ)شعبة / (الّدراسة المسائٌة)المرحلة الرابعة 

 (                            ): أسم الماّدة

(1)استمارة رقم 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

خمس وعشرون  25ثمانً  8سبع عشرة  17اثٌر فارس احمد مصطاف1

أربع وثالثون  34عشرون  20أربع عشرة  14احالم قٌس عبد الرحٌم عباس2

خمس وثالثون  35ثمانً عشرة  18سبع عشرة  17احمد ابراهٌم خلٌفة جاسم3

اثنان وعشرون  22عشر   10إثنتا عشرة  12احمد عدنان مهدي علوي4

خمس عشرة  15احدى عشرة11أربع  4احمد محمد كرٌم مهٌدي5

خمس وعشرون  25ست  6تسع عشرة  19اسراء حافظ جواد عوزي6

ست عشرة  16ست  6عشر   10اسالم فاروق احمد محسن7

عشرون  20ست  6أربع عشرة  14اطٌاف دحام زٌدان8

تسع وعشرون  29ثمانً عشرة  18إحدى عشرة  11افراح ثامر احمد9

واحد وعشرون  21ست  6خمس عشرة  15االء فالح حسن عل10ً

ست عشرة  16خمس  5إحدى عشرة  11آٌه عدنان جمٌل ابراهٌم11

ست وعشرون  26ثمانً  8ثمانً عشرة  18بتول عادل خلف كاظم12

ست وعشرون  26عشر   10ست عشرة  16براء برجس اسماعٌل حسون13

ست وثالثون  36عشرون  20ست عشرة  16تقوى قاسم فاضل علوان14

واحد وعشرون  21ست  6خمس عشرة  15ثقال شهاب احمد حسٌن15

صفر0صفر0صفر0جاسم عبد الكرٌم جاسم16

تسع عشرة  19خمس  5أربع عشرة  14جمال محمد طعمه احمد17

ثمانً عشرة  18خمس  5ثالث عشرة  13جوان مبارك كرٌم خلف18

ثمان وعشرون  28إثنتا عشرة  12ست عشرة  16حسن عادل شهاب احمد19

خمس عشرة  15خمس  5عشر   10حسن علً جبار حمود20

صفر0صفر0صفر0حسن هادي  عباس21

ثالثون  30ست عشرة  16أربع عشرة  14حٌدر احمد علً عباس22

ست وثالثون  36عشرون  20ست عشرة  16خالد فارح حسن كاظم23

ثمان وثالثون  38عشرون  20ثمانً عشرة  18دعاء طارق ابراهٌم عبد24

ثالثون  30أربع عشرة  14ست عشرة  16دعاء مجٌد حمٌد جسام25

تسع وثالثون  39عشرون  20تسع عشرة  19دالل علً خضر عبد26

واحد وثالثون  31أربع عشرة  14سبع عشرة  17دٌار علً محمد عباس27

أربعون  40عشرون  20عشرون  20رباب فاضل خلٌل ابراهٌم28

سبع وعشرون  27ثمانً  8تسع عشرة  19رفل علً محمد عباس29

ثمان وثالثون  38عشرون  20ثمانً عشرة  18رنده حاتم حسٌن وادي عل30ً

اثنان وعشرون  22ست  6ست عشرة  16رهام عباس عبد خضٌر31

ثمانً عشرة  18خمس  5ثالث عشرة  13رٌاض حسن عطٌه محمد32

واحد وعشرون  21ست  6خمس عشرة  15رٌام فاضل مصطفى جعفر33

خمس عشرة  15صفر0خمس عشرة  15رٌام فرحان احمد حسن34

صفر0صفر0صفر0رٌسان ثامر درب منصور35

أربعون  40عشرون  20عشرون  20زهراء ابراهٌم خلٌل محمود36
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الدكتور لؤي صٌهود فواز

رئٌس قسم اللغة العربٌة

:اسم استاذ المادة وتوقٌعه



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

معدالت السعً السنوي

ًّ  م2019–2018: للعام الدراس

(أ)شعبة / (الّدراسة المسائٌة)المرحلة الرابعة 

 (                            ): أسم الماّدة

(1)استمارة رقم 

تسع وعشرون  29أربع عشرة  14خمس عشرة  15زٌنب عبد االمٌر حسن37

ست وعشرون  26أربع عشرة  14إثنتا عشرة  12زٌنب عطا علً حسٌن38

ثالث وعشرون  23أربع  4تسع عشرة  19زٌنة شاكر محمود احمد39

ثالثون  30ست عشرة  16أربع عشرة  14سارة محمود عبد هللا سلمان40

اثنان وثالثون  32ثمانً عشرة  18أربع عشرة  14ساره محمد كاظم رحٌم41

أربع وثالثون  34ثمانً عشرة  18ست عشرة  16سجاد جاسم محمد عباس42

ثالث وعشرون  23عشر   10ثالث عشرة  13سجى هٌثم كرٌم محمد43

تسع عشرة  19خمس  5أربع عشرة  14سرى عقٌل فالح كشكول44

ثمان وعشرون  28عشر   10ثمانً عشرة  18سعد دحام عبد الرحمن حمٌد45

ثمان وعشرون  28عشر   10ثمانً عشرة  18سماح سعدي صادق جواد46

ثمانً عشرة  18خمس  5ثالث عشرة  13صفاء محمود خلف بالل47

ثالث وثالثون  33ثمانً عشرة  18خمس عشرة  15صالح حمود مجلً رعٌد48

عشرون  20خمس  5خمس عشرة  15صالح صباح حسن عل49ً

ثالث وعشرون  23ثمانً  8خمس عشرة  15ضحى صالح سحاب احمد50

خمس وعشرون  25عشر   10خمس عشرة  15ضحى مثنى كرٌم ظاهر51

الدكتور لؤي صٌهود فواز

رئٌس قسم اللغة العربٌة

:اسم استاذ المادة وتوقٌعه


