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

معدالت السعً السنوي

ًّ  م2019–2018: للعام الدراس

(د)شعبة / (الّدراسة الصباحٌة)المرحلة األولى 

(1)استمارة رقم  (البالغة                         ): أسم الماّدة

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

صفر0صفر0صفر0حمٌد عزالدٌن ٌحٌى مجتبى1

اثنان وثالثون  32سبع عشرة17خمس عشرة15جاسم محمود ابراهٌم محمد2

ثالثون  30ست عشرة16اربع عشرة14سرحان هللا حسب احمد محمد3

تسع وعشرون  29اربع عشرة14خمس عشرة15عبدهللا كرٌم اٌاد محمد4

ثالثون  30خمس عشرة15خمس عشرة15كودان جاسم حمٌد محمد5

صفر0صفر0صفر0جاسم زٌد محمد6

واحد وثالثون  31خمس عشرة15ست عشرة16دهش مهدي صالح محمد7

صفر0صفر0صفر0سعٌد محمد علً محمد8

صفر0صفر0صفر0سلمان فاضل محمد9

صفر0صفر0صفر0ابراهٌم صالح فائز محمد10

صفر0صفر0صفر0خلف محمود مزهر محمد11

صفر0صفر0صفر0محمد هاشم عكار مرتضى12

ست وثالثون  36عشرون20ست عشرة16علً حسن جبار مروه13

ست وثالثون  36سبع عشرة17تسع عشرة19خلف غازي رائد مروه14

خمس وثالثون  35تسع عشرة19ست عشرة16بالل علً تحسٌن مرٌم15

اثنان وثالثون  32سبع عشرة17خمس عشرة15شاكر جلٌل حٌدر مرٌم16

ست وثالثون  36تسع عشرة19سبع عشرة17كردي حسٌن علوان مرٌم17

أربع وثالثون  34سبع عشرة17سبع عشرة17حسن عباس عماد مرٌم18

سبع وثالثون  37ثمان عشرة18تسع عشرة19سبع عبدهللا احمد مصطفى19

صفر0صفر0صفر0ردام محمود احمد مصطفى20

ثالث وثالثون  33ثمان عشرة18خمس عشرة15محمد جاسم ٌوسف مصطفى21

صفر0صفر0صفر0عزٌز خضٌر علوان مقتدى22

صفر0صفر0صفر0محمود طاهر جاسم مالذ23

أربع وثالثون  34ثمان عشرة18ست عشرة16جاري جواد عمار منار24

ثالثون  30ست عشرة16اربع عشرة14ابراهٌم رشٌد هارون مهند25

صفر0صفر0صفر0مجٌد فهٌم سالم مهى26

اثنان وثالثون  32سبع عشرة17خمس عشرة15علٌوي هادي حسن موسى27

سبع وثالثون  37تسع عشرة19ثمان عشرة18شالوخ جٌاد المنعم عبد مٌس28

ست وثالثون  36ست عشرة16عشرون20عبد محمد منشد مٌسم29

اثنان وثالثون  32سبع عشرة17خمس عشرة15احمد عبد سلٌمان مٌعاد30

سبع وثالثون  37ثمان عشرة18تسع عشرة19محمود حمٌد احمد نادٌة31

ثمان وثالثون  38ثمان عشرة18عشرون20محمد حسٌن عباس نادٌه32

ثالث وثالثون  33سبع عشرة17ست عشرة16فدعم علً عبدالحافظ نادٌه33

ثالث وثالثون  33ست عشرة16سبع عشرة17كاظم جواد حسٌن نبأ34

ثمان وثالثون  38ثمان عشرة18عشرون20كاظم جواد سعد نبأ35

ثالث وثالثون  33ثمان عشرة18خمس عشرة15اسماعٌل اسعد سنان نبأ36
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ٌّة/ جامعة دٌالى ٌّة للعلوم اإلنسان ٌّة الترب ٌّة/ كل قسم اللغة العرب

معدالت السعً السنوي

ًّ  م2019–2018: للعام الدراس

(د)شعبة / (الّدراسة الصباحٌة)المرحلة األولى 

(1)استمارة رقم  (البالغة                         ): أسم الماّدة

سبع وثالثون  37ثمان عشرة18تسع عشرة19هللا عبد نجم محمد نبأ37

29اربع عشرة14خمس عشرة15وادي حٌدر صباح نسرٌن38

صفر0صفر0صفر0محمد الهادي عبد قاسم ندى39

سبع وثالثون  37تسع عشرة19ثمان عشرة18حلبون ناجً فالح نغم40

خمس وثالثون  35ثمان عشرة18سبع عشرة17خمٌس كاظم صادق نهى41

ثمان وثالثون  38ثمان عشرة18عشرون20ابراهٌم محمود رباح نواره42

30ست عشرة16اربع عشرة14صالح مراد ابراهٌم نور43

38تسع عشرة19تسع عشرة19حمٌد خضٌر عباس نور44

29خمس عشرة15اربع عشرة14خلف صالح مهدي نورس45

كاظم حاتم ضٌاء هالة46

35سبع عشرة17ثمان عشرة18غزال غالب خضٌر هبة47

ربٌع حمٌد عماد هبه48

32سبع عشرة17خمس عشرة15ٌحٌى سرهٌد لٌث هبه49

37ثمان عشرة18تسع عشرة19خلف جواد حسٌن هدى50

35ثمان عشرة18سبع عشرة17حمد صالح سعدون هدى51

38ثمان عشرة18عشرون20مجٌد رشٌد شهٌد هدى52

35ست عشرة16تسع عشرة19حسن محمود هللا عبد هدى53

36تسع عشرة19سبع عشرة17خمٌس عبد علً هدى54

واحد وثالثون  31خمس عشرة15ست عشرة16حسٌن فرحان احمد هدٌل55

34ثمان عشرة18ست عشرة16رحٌم خلف هاشم هناء56

35ثمان عشرة18سبع عشرة17محمد صادق علً هند57

36تسع عشرة19سبع عشرة17وادي حسٌن سعدهللا هٌام58

36سبع عشرة17تسع عشرة19محمود محسن رعد والء59

كاظم خلف صاحب ٌاسمٌن60

ا35سبع عشرة17ثمان عشرة8ابراهٌم اسماعٌل طه ٌاسٌن61

جمعة حسن ٌاسٌن ٌوسف62

صفر0صفر0صفر640
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