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

ًّ  م 2019–2018: معدالت السعً السنوي للعام الدراس

(ب)شعبة / (الّدراسة المسائٌة)المرحلة الرابعة 

(1)استمارة رقم  (النحو                               ): أسم الماّدة

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

ست وثالثون  36عشرون  20ست عشرة  16عذراء عدنان محمد ابراهٌم1

أربع وعشرون  24ست  6ثمانً عشرة  18عال سعد حسن عبد هللا2

خمس وعشرون  25عشر   10خمس عشرة  15عمر عطا هللا مشتاق احمد3

خمس عشرة  15صفر0خمس عشرة  15عهد احمد عل4ً

أربعون  40عشرون  20عشرون  20غصون جاسم عٌسى عبد5

أربع وعشرون  24ثمانً  8ست عشرة  16فاطمة كرٌم وٌسً عل6ً

واحد وعشرون  21ثالث عشرة  13ثمانً  8فاطمة هاشم محمد عبد7

ثمان وثالثون  38عشرون  20ثمانً عشرة  18فؤاد فلٌح فرحان حبٌب8

ثمان وعشرون  28إثنتا عشرة  12ست عشرة  16قصً حسٌن عبد العزٌز زٌدان9

أربع وثالثون  34ثمانً عشرة  18ست عشرة  16كرٌمة سعد صالح فرج10

تسع وعشرون  29أربع عشرة  14خمس عشرة  15كوثر نزار فخري حسن11

سبع وعشرون  27إثنتا عشرة  12خمس عشرة  15لٌنا حاتم سلمان احمد12

عشرون  20خمس  5خمس عشرة  15ماهر ثائر خلف احمد13

صفر0صفر0صفر0ماهر علً حسٌن14

ثالث وثالثون  33ست عشرة  16سبع عشرة  17محمد ابراهٌم فرج خاطر15

صفر0صفر0صفر0محمد جاسم رشٌد جنٌد16

صفر0صفر0صفر0محمد حسن صالح17

سبع وعشرون  27عشر   10سبع عشرة  17محمد حسٌن شهاب حمد18

سبع وعشرون  27إثنتا عشرة  12خمس عشرة  15محمد شاكر علً كاظم19

واحد وعشرون  21ست  6خمس عشرة  15محمود علً ابراهٌم عبدهللا20

تسع عشرة  19خمس  5أربع عشرة  14مرتضى تحسٌن محمد بدع21

اثنان وعشرون  22ست  6ست عشرة  16مرتضى محمد احذٌه22

ثالث وعشرون  23ثمانً  8خمس عشرة  15مروج صباح مهدي وف23ً

خمس وثالثون  35ست عشرة  16تسع عشرة  19مروه عبد الكرٌم حمد زبٌر24

اثنان وعشرون  22ثمانً  8أربع عشرة  14مصطفى حسٌن امٌر مصطفى25

سبع عشرة  17خمس  5إثنتا عشرة  12مصطفى حسٌن علً صالح26

ست عشرة  16خمس  5إحدى عشرة  11مصطفى عدنان فزع سبع27

اربع وثالثون34عشرون  20أربع عشرة  14مها احمد خلف لطٌف28

أربع وعشرون  24عشر   10أربع عشرة  14مهدي صالح مصطفى حسٌن29

ست وعشرون  26أربع عشرة  14إثنتا عشرة  12مهند صباح سعدون رشٌد30

 %40معدل السعً السنوي 
االسمت

معدل الفصل االول من 

20%

معدل الفصل الثانً من 

20%
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عشرون  20خمس  5خمس عشرة  15مهند عبد الرزاق ٌاسٌن محمود31

اثنان وثالثون  32ثمانً عشرة  18أربع عشرة  14نبأ محمد صالح علً مح32ً

تسع عشرة  19خمس  5أربع عشرة  14ندى احمد ادرٌس عطٌه33

ثالث وثالثون  33ثمانً عشرة  18خمس عشرة  15نرمٌن محمود سلمان حسون34

صفر0صفر0صفر0نور شعبان موسى محمد35

أربع وعشرون  24ست  6ثمانً عشرة  18نورة صباح نوري محمد36

ثالث وعشرون  23ثمانً  8خمس عشرة  15نوره عبد الجلٌل صالح اسمٌر37

خمس عشرة  15صفر0خمس عشرة  15هاجر زهٌر معٌوف38

ثالث وعشرون  23ثمانً  8خمس عشرة  15هبة حقً اسماعٌل عل39ً

عشرون  20ست  6أربع عشرة  14هدى احمد ادرٌس عطٌه40

اثنان وعشرون  22عشر   10إثنتا عشرة  12هند فالح حسن جواد41

أربع وعشرون  24عشر   10أربع عشرة  14هٌثم ٌوسف جمٌل طه42

ست وعشرون  26أربع عشرة  14إثنتا عشرة  12وفاء حمٌد محسن شرٌان43

واحد وعشرون  21ثمانً  8ثالث عشرة  13ٌاسر طعمه باش مخلف44
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