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

معدالت السعً السنوي

ًّ  م2019–2018: للعام الدراس

(ج)شعبة / (الّدراسة الصباحٌة)المرحلة الثانٌة 

(1)استمارة رقم  (النصوص القدٌمة   ): أسم الماّدة

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

ثماني وعشرون28خمس عشرة15ثالث عشرة13مصطفى رحٌم صالح شهد1

ثماني وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14جاسم هادي الكرٌم عبد شهد2

ست وثالثون36ثماني عشرة18ثماني عشرة18هللا عبد هزبر عماد شهد3

خمس وثالثون35ثماني عشرة18سبع عشرة17ابراهٌم صالح مهند شهد4

اربع وثالثون34ثماني عشرة18ست عشرة16حسٌن فاضل نصٌر شٌماء5

سبع وعشرون27ثالث عشرة13اربع عشرة14صالح مهدي صالح صالح6

خمس وثالثون35سبع عشرة17ثماني عشرة18علً عبد سامً جاسم صبا7

ثماني وثالثون38عشرون20ثماني عشرة18عباس خلٌفة قٌس صبا8

خمس وثالثون35سبع عشرة17ثماني عشرة18علً حسٌن كرٌم ضحى9

صفر0صفرصفرعبٌد كاظم احمد ضرغام10

اثنتان وثالثون32خمس عشرة15سبع عشرة17حسون حسن صفاء ضمٌاء11

ست وثالثون36تسع عشرة19سبع عشرة17مهدي جاسم نصٌف عاتكة12

عشرون20احدى عشرة11تسع فقط9شهاب هندي خضٌر عائشة13

اربع وثالثون34ثماني عشرة18ست عشرة16امٌن سلمان سالم عائشه14

خمس وثالثون35تسع عشرة19ست عشرة16جاسم حسٌن علً عائشه15

ثالثون30ست عشرة16اربع عشرة14امفضً عبد خلٌل الخالق عبد16

ثالث وعشرون23اثنتا عشرة12احدى عشرة11محمد قاسم صالح الظاهر عبد17

ثالث وعشرون23ثالث عشرة13عشر فقط10دروٌش مصطاف عباس هللا عبد18

اربع وعشرون24اربع عشرة14عشر فقط10محمد جاسم كرٌم عبد19

صفر0صفرصفرابراهٌم احمد عثمان20

خمس وعشرون25ثالث عشرة13اثنتا عشرة12حسٌن علً ادرٌس عثمان21

ثالث وثالثون33سبع عشرة17ست عشرة16محمد اسماعٌل حسن عذراء22

ثالث وثالثون33ثماني عشرة18خمس عشرة15حمٌد محسن محمد عالء23

اربع عشرة14صفراربع عشرة14جواد عبد حسٌن عل24ً

صفر0صفرصفردكدك محمد سالم عل25ً

عشرون20احدى عشرة11تسع فقط9لفته عبد الرزاق عبد عل26ً

سبع وثالثون37تسع عشرة19ثماني عشرة18عدوان محمد عدنان عل27ً

ثالث وثالثون33ست عشرة16سبع عشرة17جبار احمد قادر عل28ً

صفر0صفرصفرجعفر ولً محسن عل29ً

ست وعشرون26اربع عشرة14اثنتا عشرة12محمد جاسم هادي عل30ً

صفر0صفرصفرعلً محمد هاشم عل31ً

صفر0صفرصفرحاتم عدنان هشام عل32ً

اربع وعشرون24ثالث عشرة13احدى عشرة11مجٌد عبد ٌوسف عل33ً

ثماني وعشرون28خمس عشرة15ثالث عشرة13محمد اسماعٌل حسن علٌاء34

صفر0صفرصفرخضٌر سلمان عمر35

ثماني وعشرون28خمس عشرة15ثالث عشرة13خلف علً عمر36

اربع وعشرون24ثالث عشرة13احدى عشرة11سلمان زٌد مازن عمر37

صفر0صفرصفردروٌش عبود عباس عمران38
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احدى وثالثون31ست عشرة16خمس عشرة15سبتً وحٌد احمد غفران39

احدى وثالثون31سبع عشرة17اربع عشرة14محمد علً جعفر غفران40

سبع وثالثون37تسع عشرة19ثماني عشرة18عبدالحسن محمود ماهر غفران41

خمس وعشرون25ثالث عشرة13اثنتا عشرة12ابراهٌم خلٌل فتاح فارس42

ثالث وعشرون23اثنتا عشرة12احدى عشرة11حسٌن عباس جاسم فاطمة43

اربع وثالثون34سبع عشرة17سبع عشرة17حلٌو محمد خضٌر فاطمة44

ثماني وعشرون28خمس عشرة15ثالث عشرة13جاسم احمد صالح فاطمة45

اثنتان وثالثون32خمس عشرة15سبع عشرة17كلً سلمان مؤٌد فاطمة46

خمس وثالثون35تسع عشرة19ست عشرة16ودع سعٌد احمد فاطمه47

سبع وثالثون37تسع عشرة19ثماني عشرة18ابراهٌم محمد احمد فاطمه48

ست وثالثون36تسع عشرة19سبع عشرة17جاسم ٌونس سامً فاطمه49

سبع وعشرون27خمس عشرة15اثنتا عشرة12جرٌذي عبد سالم فاطمه50

اربعون40عشرون20عشرون20جاسم محمد قاسم فاطمه51

اثنتان وثالثون32سبع عشرة17خمس عشرة15محٌسن عبود مهدي فاطمه52

اثنتان وثالثون32ثماني عشرة18اربع عشرة14مهدي حمد طالب فواز53

ثالث وعشرون23اثنتا عشرة12احدى عشرة11رٌشان رٌة حمٌد قاسم54
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