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

معدالت السعً السنوي

ًّ  م2019–2018: للعام الدراس

 (الّدراسة المسائٌة)المرحلة الثانٌة 

 (الّصرف                                 ): أسم الماّدة

(1)استمارة رقم 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

صفر0صفر0صفر0االء صٌهود مولود هادي1

واحد وثالثون  31سبع عشرة  17أربع عشرة  14االء طه ٌاسٌن عبٌر2

صفر0صفر0صفر0احمد عماد عبد الستار مهدي3

سبع وعشرون  27خمس عشرة  15إثنتا عشرة  12ازهار سمٌر تاٌه محمد4

عشرون  20عشر   10عشر   10اكرم جودة محل عل5ً

ثمان وعشرون  28أربع عشرة  14أربع عشرة  14اٌسر سالم جدوع جابر6

ثالثون  30أربع عشرة  14ست عشرة  16اٌمان عدنان خلف كاظم7

اثنان وعشرون  22عشر   10إثنتا عشرة  12اٌناس جاسم محمد ابراهٌم8

ثمان وثالثون  38ثمانً عشرة  18عشرون  20حازم هاشم شكٌر9

اثنان وعشرون  22إثنتا عشرة  12عشر   10حسن خمٌس غازي خلف10

اثنان وثالثون  32خمس عشرة  15سبع عشرة  17حسن عباس ضاري خلف11

خمس وعشرون  25عشر   10خمس عشرة  15حٌدر عبد الحمٌد فضالة روضان12

صفر0صفر0صفر0رعد سعٌد عبد الهادي13

عشرون  20عشر   10عشر   10رونق مدحت فاضل محمد14

صفر0صفر0صفر0زهراء صالح فاضل عباس15

تسع عشرة  19عشر   10تسع  9سلمان داود سلمان ابراهٌم16

عشرون  20عشر   10عشر   10صالح حسن كاظم شنداخ17

واحد وثالثون  31أربع عشرة  14سبع عشرة  17عباس مهدي جعفر حسن18

تسع وعشرون  29خمس عشرة  15أربع عشرة  14عبد الكرٌم صاحب حسن كاظم19

عشرون  20عشر   10عشر   10علً اسماعٌل ابراهٌم20

أربع وعشرون  24تسع  9خمس عشرة  15عمار ستار ناصر صغٌر21

ست وثالثون  36تسع عشرة  19سبع عشرة  17عمر عادل سلوم عل22ً

صفر0صفر0صفر0عٌدان سلطان سلٌمان كرمش23

صفر0صفر0صفر0عٌسى ٌاسٌن جاسم محمد24

اثنان وثالثون  32ست عشرة  16ست عشرة  16غفران بكر عبد المجٌد عبد الحمٌد25

ثالثون  30ست عشرة  16أربع عشرة  14غفران عدنان خلف كاظم26

ست وثالثون  36تسع عشرة  19سبع عشرة  17فاضل عباس كاظم حمود27

عشرون  20عشر   10عشر   10فاطمة جاسم محمد سرحان28

ست وعشرون  26أربع عشرة  14إثنتا عشرة  12فاطمه مهدي كاظم29

اثنان وعشرون  22عشر   10إثنتا عشرة  12كواكب اسماعٌل خلٌل ابراهٌم30

ثمان وثالثون  38ثمانً عشرة  18عشرون  20لٌث طالب عزٌز علٌوي31

صفر0صفر0صفر0محمد خلف خضٌر عباس32

ثالث وعشرون  23ثالث عشرة  13عشر   10محمود ستار فرحان33

تسع وثالثون  39تسع عشرة  19عشرون  20محمود عصمان عبود ندا34

ثالث وعشرون  23إحدى عشرة  11إثنتا عشرة  12مرٌم داود سلمان عل35ً

تسع وعشرون  29أربع عشرة  14خمس عشرة  15منتهى جبار ناصر حسٌن36

اثنان وعشرون  22إحدى عشرة  11إحدى عشرة  11نبأ عدنان علوان خضٌر37

أربعون  40عشرون  20عشرون  20نور جبار عبدهللا احمد38
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20%

الدكتور لؤي صٌهود فواز
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عشرون  20عشر   10عشر   10نور حسٌن هادي39

أربعون  40عشرون  20عشرون  20نور نجم عبد جعفر40

أربعون  40عشرون  20عشرون  20وردة ابراهٌم علً حمادي41

صفر0صفر0صفر0ٌعقوب حسٌن برغش تاٌه42

ثالث وعشرون  23إحدى عشرة  11إثنتا عشرة  12ٌوسف محمد محرم43

الدكتور لؤي صٌهود فواز
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