
 

 بصه اهلل الّرمحً الّرحيه 

 ة العرام / وزارة التعليه العالي و البخث العلنّيمجَوري

 جامعة دياىل / نلّية الرتبّية للعلوو اإلىصاىّية / قصه اللػة العربّية

 ) الّذراشة املصائية(  الرابعةاملرحلة ىتائج 

 و 2017 – 2016للعاو الذراشّي :    الذور االول

 

 للنهنلني () إٌ ظاء اهلل تعاىل (  ) ىتكذو  بالتَيئة للياجخني ، و بالذعاء بالتوفيل 

 

 

  

 

 ر حمنذ عبذ الرشول شلناٌ رئيض قصه اللػة العربيةالذنتو                                      

              4من  1الصفحة                                                                                                                 

 

  

 املالحظات اليتيجة اشه الطالب الرباعي ت

 ىاجخة يف مادة العبور مهنلة ابتصاو أمحذ رظيذ جميذ  (1

  ىاجخة ابتصاو شبع مخيض حمنود  (2

 ىاجخة يف مادة العبور مهنلة ابتَال مرعي حمنود زٍو  (3

  ىاجح إبراٍيه ىادر قادر جميذ  (4

  مهنل أمحذ علي عبذ اهلل ىؽراهلل  (5

  مهنل  حمنودأمحذ حمنذ عبذ اهلل  (6

  ىاجخة أزٍار عسيس حرتوػ  أمحذ  (7

  مهنلة أشيل طاٍر حصني  وادي  (8

 مهنلة يف مادة العبور مهنلة أشيل جميذ محيذ عارف  (9

  ىاجخة أمل واجذ ؼباح محيذ  (11

 مهنلة يف مادة العبور ةمهنل آمية رضا أمحذ لطيف  (11

  بكرار ىاجخة أىاٍيذ ياشني أمحذ ناظه  (12

  ىاجخة بذ خملفأىصاو إبراٍيه ع  (13

  ىاجخة أىفال رياض عواد ٍادي  (14

  ىاجخة أىوار علي جواد ياشني  (15

  بكرار ىاجح أىور عامر خلف محذ  (16

  بكرار ىاجخة آية علي نامل ؼاحل  (17

  ىاجخة إمياٌ فرج شعيذ فريح  (18

  ىاجح ايَاب خليل ٍاظه عباط  (19

  ىاجح بارم طارم عبذ اهلل يوىض  (21

  بكرار ىاجح بعار حمنود عبذ اهلل ٍيذي  (21
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  مهنلة جوٍرة خليل إبراٍيه مَذي  (22

 ىاجح يف مادة العبور مهنل حصاو أمحذ جميذ محيذ  (23

  ىاجح حصاو ناظه حمنود ناظه  (24

  ىاجح حصً إبراٍيه حصني علواٌ  (25

  مهنلة حيني أنرو محيذ شامل  (26

  ىاجخة حيني رياض ننبغ حمنذ  (27

  ىاجخة خيصاء جليل جميذ عبذاهلل  (28

  ىاجح أمحذ عبذرشول حمنذ   (29

  ىاجخة رغذة جاشه حمنذ مَبغ  (31

  ىاجخة رقية عبذ الصالو عبذ امليعه إبراٍيه  (31

  ىاجخة رقيُ ظهر حمنذ مَاوػ  (32

  مهنل رواد حمنذ ظريف طُ  (33

  ىاجخة زييب قاشه جميذ رظيذ  (34

  ىاجخة زيية إمساعيل خليل حمنود  (35

  مهنل شامي غاىذي حامت حمنذ  (36

 مهنل يف مادة العبور مهنل شرمذ ىاظه ظهر حمنود  (37

  ىاجح شلواٌ أشعذ ىؽيف شعود  (38

  بكرار ىاجح مساح فليح حصً موشى  (39

  ىاجخة شَاد أمحذ مخيض داود  (41

  ىاجخة ظفاء حصني علي حصني  (41

 مهنلة يف مادة العبور مهنلة حصني ظَذ ثاير علي   (42

  مهنلة ظيناء حصً لطيف خسعل  (43

  ىاجخة ظيناء طاٍر مؽطفى حمنذ  (44
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  ىاجخة بريً جاشه حمنذ ؼاحلؼا  (45

  مهنل ضياء حامت عبعوب  شبع  (46

  ىاجح عادل عباط علواٌ حصني  (47

  ىاجح عباط عبذ الواحذ حمنذ محذ  (48

  مهنل عبذ الكادر حوو خلف فرج  (49

  بكرار ىاجح علي عواد مَذي شعيذ  (51

  مهنل علي قيض عبذ الهريه ىاؼر  (51

  ىاجخة غفراٌ ؼباح شاري رياب  (52

  ىاجخة فاتً حتصني عبذ حميصً  (53

  ىاجخة فاتً زيذ حمنذ ىؽيف  (54

  ىاجخة فرح ابراٍيه جعفر حمنذ  (55

  ىاجح قاشه حمنذ داود دٍغ  (56

  مهنل لؤي عبذ الهريه علي عيرب  (57

  بكرار ىاجح ماجذ حامذ عبذ اهلل مخيض  (58

 مهنل يف مادة العبور ر اشب حمنذ جاشه رظيذ جييذ  (59

  حىاج حمنذ محسة عباط حصً  (61

  ىاجح حمنذ خالذ حمنذ ؼاحل  (61

 مهنل يف مادة العبور مهنل حمنذ زيذ خلف شبع  (62

  مهنل حمنذ عبذ اهلل محذ عبذاهلل  (63

  ىاجح حمنذ عالء الذيً ىاؼر حصني  (64

  مهنل حمنذ عيصى عيذاٌ مطر  (65

 ىاجح يف مادة العبور ىاجح حمنذ ياط ؼاحل ظرقي  (66

  ىاجخة مرضية حامت عبذ الصتار بطيخ  (67
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 مهنلة يف مادة العبور ةمهنل ريه قاشه ؼاحل مَذيم  (68

  ىاجخة ميض شالو محود عوّيذ  (69

  ىاجخة ميصاء فاضل مجيل محذ  (71

  بكرار ىاجح دمه عباط دمه شَيل  (71

  ىاجخة ىور حتصني عبذ حميصً  (72

  بكرار ىاجخة ىور مخاط خسعل نريه  (73

  مهنلة ىور علي حصني  ىاؼر  (74

  ىاجخة ىور حمصً مسعل محيذ  (75

 ىاجخة يف مادة العبور مهنلة ٍبة وليذ عبذ اخلالل عطّية  (76

  بكرار ىاجخة ٍذيل حمنذ قاشه  جبار  (77

  ىاجخة والء مجيل شامي محيذ  (78

  ىاجخة يامسني عبذ األمري علي  (79

  بكرار ىاجح يعرب تائُ داود شليه  (81

 ( 80اجملنوع الهلي ) 


