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

ًّ  م2019–2018: معدالت السعً السنوي للعام الدراس

(أ)شعبة / (الّدراسة الصباحٌة)المرحلة الثانٌة 

(1)استمارة رقم  (البالغة                ): أسم الماّدة

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14سمٌن حمٌد عباس االء1

ثمان وعشرون28خمس عشرة15ثالث عشرة13سلمان صالح عدنان االء2

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14خلف صالح فاضل ابراهٌم3

خمس وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشرة12علً غٌدان محمود ابراهٌم4

سبع وعشرون27ثالث عشرة13اربع عشرة14حسن مطر توفٌق احمد5

ثمان وعشرون28خمس عشرة15ثالث عشرة13محمود فٌصل احمد6

ثمان وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشرة12حسٌن علً ثائر احمد7

ست وعشرون26اربع عشرة14ثنتا عشرة12اسماعٌل خلٌل حكمت احمد8

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13زنٌد صكر رمان احمد9

صفر0صفر0صفر0مسلم سهام احمد10

صفر0صفر0صفر0نجم محمد الجبار عبد احمد11

صفر0صفر0صفر0محمد مجٌد قاسم احمد12

خمس وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشرة12رشٌد روكان محارب احمد13

صفر0صفر0صفر0جاسم احمد نجٌب احمد14

صفر0صفر0صفر0 علو احمد ٌاسٌن احمد15

تسع وعشرون29خمس عشرة15اربع عشرة14حمٌد شكر كرٌم ادرٌس16

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13داود سلمان كامل ادٌب17

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالث عشرة13شكر محمد اسماعٌل اسامة18

خمس وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشرة12دوالب هادي عدنان اسراء19

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13صالح حمٌد مجٌد اسراء20

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالث عشرة13جوامٌر صالل جلٌل افراح21

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14عواد عطٌة احمد اقبال22

سبع وعشرون27ثالث عشرة13اربع عشرة14شهاب حسن كامل اكرام23

خمس وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشرة12حزام محمود الجبار عبد إلهام25

سبع وعشرون27ثالث عشرة13اربع عشرة14حسٌن ناصر خالد امٌمة26

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالث عشرة13علوان محمد جاسم انس27

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13صالح مهدي زٌد انس28

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13مهدي صالح عباس اٌة29

خمس وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشرة12عباس خضٌر ٌاس اٌة30

صفر0صفر0صفر0ابراهٌم حمدان قٌس اٌمان31

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالث عشرة13فٌاض مالو اثٌر اٌناس32

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13محمود ابراهٌم سلمان اٌناس33

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13مصطفى محمد جاسم اٌه34

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13حسٌن ناصر خالد اٌه35

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14شاوي سلمان هللا خٌر اٌه36

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13زٌدان غاٌب مهند اٌه37

تسع وعشرون29خمس عشرة15اربع عشرة14حمٌد محمد سعد بتول38

ثمان وعشرون28خمس عشرة15ثالث عشرة13مهدي خماس جمٌل بثٌنة39

صفر0صفر0صفر0مبارك حمٌد عبد براء40

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15علً طعمه سلمان براق41

خمس وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشرة12عواد جاسم حسٌن بشائر42

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15كرنفل محمد جاسم بهاء43

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14علً عكلة طالب بٌداء44

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14تاٌه ذٌاب سرحان تمارا45

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13عبد حسون مطر ثامر46

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15حنظل حمد عباس ثرٌا47

تسع وعشرون29خمس عشرة15اربع عشرة14عبد طه محمد جٌهان48

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15مهٌدي عبد محمد حامد49

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14صالح عدنان ابراهٌم حذٌفة50

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15حمادي سلومً خمٌس حسن51

صفر0صفر0صفر0علً عبد سلمان حسن52

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14راضً جواد عامر حسن53

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالث عشرة13دبٌس حمٌد الكرٌم عبد حسناء54

صفر0صفر0صفر0محمد ٌاس محسن حسٌن55
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