
نصوص تارٌخٌة باللغة االنكلٌزٌة :المادة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة- جامعة دٌالى 

الدراسة المسائٌة- قسم التارٌخ 

2019-2018: العام الدراسً

 (الرابعة)المرحلة 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالثة عشر13اثٌر كوثر محمود صالح1

اربع وعشرون24اثنتا عشرة12اثنتا عشر12احمد رحٌم حسٌن فزع2

اربع وعشرون24اثنتا عشرة12اثنتا عشر12احمد فالح عبد سلمان3

ثمان وعشرون28خمس عشرة15ثالثة عشر13استبرق احمد عبد أحمد4

ثالث وعشرون23ثالث عشرة13عشرة فقط10اسراء فاضل هادي حسٌن5

ست وعشرون26اربع عشرة14اثنتا عشر12اطٌاف صالح مهدي نصٌف6

ثالث وعشرون23ثالث عشرة13عشرة فقط10انغام باسم كامل ظاهر7

تسع وعشرون29خمس عشرة15اربعة عشر14اٌاد هاشم محمد احمد8

اربع وثالثون34سبع عشرة17سبعة عشر17باهره حمٌد صالح مجٌد9

ثالث وعشرون23ثالث عشرة13عشرة فقط10براء محمد عبٌد سبع10

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربعة عشر14بٌداء عبد هللا محمد حسن11

خمس وعشرون25ثالث عشرة13اثنتا عشر12حسام عامر هادي عل12ً

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالثة عشر13حٌدر علً محمد عل13ً

خمس عشرة15تسع فقط9ست فقط6حٌدر قاسم محمد جامل14

فصلحٌدر مطهر عباس حسٌن15

ثالث وعشرون23ثالث عشرة13عشرة فقط10خالد جاسم محمود علٌوي16

اربع وعشرون24اربع عشرة14عشرة فقط10خالد ضاري ذٌاب ابراهٌم17

فصلخالد ولٌد خالد رحمان18

اثنتان وثالثون32سبع عشرة17خمسة عشر15خالدة ولٌد حسٌن19

تسع وعشرون29خمس عشرة15اربعة عشر14خطاب حسن ٌاسٌن عبد هللا20

ست وعشرون26اربع عشرة14اثنتا عشر12رسول علً حسٌن فاضل21

اربع وثالثون34سبع عشرة17سبعة عشر17سعد عبد الرحمن خلف فهد22

سبع وعشرون27ثالث عشرة13اربعة عشر14سفٌان نزهان فخري حسن23

ثالث وعشرون23اثنتا عشرة12احد عشر11سهٌل نجم عبد عٌد24

ثالث وثالثون33سبع عشرة17ستة عشر16صهٌب محمد احمد جاسم25

ثالثون فقط30خمس عشرة15خمسة عشر15ضمٌاء دنٌار علوان عبٌد26

سبع وعشرون27ثالث عشرة13اربعة عشر14عباس فاضل كاظم عبد27

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالثة عشر13عبدالقادر احمد خلٌل اسماعٌل28

سبع وعشرون27خمس عشرة15اثنتا عشر12عذراء علً حسٌن عل29ً

احدى وثالثون31سبع عشرة17اربعة عشر14عذره حسن علً فرحان30

خمس عشرة15عشرة فقط10خمس فقط5علً احمد سلمان31

اثنتان وعشرون22اثنتا عشرة12عشرة فقط10علً عبد هللا نشمً حسٌن32

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالثة عشر13علً فاضل عٌسى عرب33

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالثة عشر13علً فرحان خلف مطر34

ثالث وعشرون23اثنتا عشرة12احد عشر11عماد عبد العزٌز خلٌفة عالن35

اربع وعشرون24ثالث عشرة13احد عشر11عمر جاسم محمد داود36

ثالث وعشرون23احدى عشر11اثنتا عشر12عمر حامد خلف محمد37

اثنتان وثالثون22اثنتا عشرة12عشرة فقط10عمر فلٌح محمد راشد38

خمس وعشرون25ثالث عشرة13اثنتا عشر12قتٌبة ابراهٌم خلف مال هللا39

احد عشر11لٌث بدر احمد عل40ً

اربع وعشرون24ثالث عشرة13احد عشر11محمد ابراهٌم محمد علً حاتم41

االسم الرباعًت
%40السعً السنوي % 20الفصل الثانً %20الفصل االول 
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 (الرابعة)المرحلة 

ست عشرة16تسع فقط9سبع فقط7محمد علً سلمان عبد داود42

خمس عشرة15ثمان فقط8سبع فقط7محمد هزبر عبد داود43

ست وعشرون26اربع عشرة14اثنتا عشر12مرتضى محمد حسٌن عباس44

ثمان وعشرون28خمس عشرة15ثالثة عشر13مرٌم سهٌل احمد عبد45

ثالث وعشرون23ثالث عشرة13عشرة فقط10مصطفى امٌن مجٌد عمر46

ثمان وثالثون38تسع عشرة19تسعة عشر19مصطفى فلح عبدالرضا هادي47

اربع وعشرون24ثالث عشرة13احد عشر11مناف مزاحم لطٌف فارس48

اربع وعشرون24اثنتا عشرة12اثنتا عشر12موسى عبدالعزٌز عبدهللا حسون49

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالثة عشر13مٌالد وسام هٌالن نصٌف50

خمس عشرة15تسع فقط9ست فقط6نوار ثامر نصٌف جاسم51

اربع وثالثون34تسع عشرة19خمس عشرة15نور الهدى تركً طه حرٌم52
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