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

ًّ  م 2019–2018: معدالت السعً السنوي للعام الدراس

(أ)شعبة / (الّدراسة الصباحٌة)المرحلة الثاالث  

(1)استمارة رقم  (الكتاب القدٌم ): اسم الماّدة

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

خمس وثالثون35عشرون20خمس عشرة15ادّذ عثذ ادّذ االء1

خمس وثالثون35ثمانً عشرة18سبع عشرة17هللا عثذ اتزا١ُ٘ خ١ًٍ االء2

تسع وعشرون29ثالث عشرة13ست عشرة16د١ّذ عثذ ِذظٓ اتتغاء3

أربعون40عشرون20عشرون20فاضً خ١ًٍ طعذ اتتٙاي4

ثمانً وثالثون38تسع عشرة19تسع عشرة19جاطُ ا١ِٓ ادّذ اتزا5ُ١٘

أربع عشرة14تسع9خمس 5اٌٛ٘اب عثذ اٌٍط١ف عثذ اتزا6ُ١٘

خمس وعشرون25اثنتا عشرة12ثالث عشرة13ِذّذ تاطُ ادّذ7

صفر0صفر0صفر0عزت١ذ دظ١ٓ ادّذ8

صفر0صفر0صفر0اٌعش٠ش عثذ طعذ ادّذ9

تسع وعشرون29خمس عشرة15أربع عشرة14وشىٛي ِٙذٞ اٌٛ٘اب عثذ ادّذ10

صفر0صفر0صفر0ٔص١ف وّاي ادّذ11

ثالثون30سبع عشرة17ثالث عشرة13ع١ذاْ ِٛطٝ ادّذ12

أربع وثالثون34عشرون20أربع عشرة14ِخٍف ِذّٛد عذٔاْ اس٘ار13

أربع وثالثون34عشرون20أربع عشرة14ا١ٌاص ج١ًٍ ادّذ اطزاء14

إحدى عشرة21عشر10إحدى عشرة11ِٙذٞ ِذّذ جاطُ اطزاء15

تسع وعشرون29ست عشرة16ثالث عشرة13عثاص خض١ز اال١ِز عثذ اطزاء16

عشرون20عشر10عشر 10رٚاْ ط١ذ جٙاد هللا عثذ اطزاء17

ست وثالثون36ثمانً عشرة18ثمانً عشرة18د١ّذ واظُ اتزا١ُ٘ اطّاء18

سبع وثالثون37ثمانً عشرة18تسع عشرة19دظٓ واًِ تاطُ اط19ً١

ثالث وثالثون33خمس عشرة15ثمانً عشرة18تزغش خ١ًٍ ع١ذاْ افزاح20

اثنتان وثالثون32خمس عشرة15سبع عشرة17ٍِذاْ دّذاْ ١٘ثُ اِجذ21

تسع وعشرون29خمس عشرة15أربع عشرة٠14ٛطف هللا عثذ ٔجُ إِة22

اثنتان وثالثون32خمس عشرة15سبع عشرة17خٍف عٍٟ ادّذ ا23ِٕٗ

اثنتان وثالثون32ست عشرة16ست عشرة16ِىٟ ادّذ شٙاب أ24ِٗٔٛ

ثمانً وثالثون38عشرون20ثمانً عشرة18س٠ذاْ أدّذ ٔٙاد أٔفاي25

صفر0صفر0صفر0اٌعش٠ش عثذ شٛوت أٛر26

سبع وثالثون37عشرون20سبع عشرة17دظٓ جاطُ طعذ اٚص27

عشر10ثالث 3سبع7اتزا١ُ٘ جثار طعذ ا٠الف28

ثالث وثالثون33خمس عشرة15ثمانً عشرة18دعاج عثذ ثا٠ز ا٠ّا29ْ

ست عشرة16ست6عشر10عثاص دذ٠ف ا30ّٓ٠

سبع وثالثون37عشرون20سبع عشرة17جذٚع اطّاع١ً طاٌة ا٠ٕاص31

تسع وثالثون39صفر20تسع عشرة19اٌّج١ذ عثذ ٔاجٟ دظ١ٓ ا٠ٗ     32

ست وثالثون36تسع عشرة19سبع عشرة17رش١ذ اٌظتار عثذ عذٔاْ ا33ٗ٠

أربعون40عشرون20عشرون20دظٓ اتزا١ُ٘ عٍٟ ا34ٗ٠

خمس وثالثون35تسع عشرة19ست عشرة16شىز طتار ٔٛرٞ آ35ٗ٠

سبع وثالثون37ثمانً عشرة18تسع عشرة19صادق جعفز طالي تتٛي36
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ًّ  م 2019–2018: معدالت السعً السنوي للعام الدراس

(أ)شعبة / (الّدراسة الصباحٌة)المرحلة الثاالث  

(1)استمارة رقم  (الكتاب القدٌم ): اسم الماّدة

صفر0صفر0صفر0غض١ة أدّذ واًِ تث١ٕة37

سبع وثالثون37تسع عشرة19ثمانً عشرة18دث١ة عثذ ٌط١ف تث١ٕة38

أربع وثالثون34سبع عشرة17سبع عشرة17ل١ض رطٛي جاطُ تزاق39

سبع وثالثون37ثمانً عشرة18تسع عشرة19ٔجُ دّذ اٌزدّٓ عثذ تشائز40

تسع عشرة19إحدى عشرة11ثمان8ًرش١ذ ِٕعُ تش١ز41

تسع وثالثون39عشرون20تسع عشرة19خ١ّض ادّذ ثاِز تالي42

أربع وثالثون34سبع عشرة17سبع عشرة17اتزا١ُ٘ تالز تٍم١ض    43

خمس وعشرون25ثالت عشرة13اثنتا عشرة12غٕٟ ف١ٍخ هللا عثذ ت44ٓ١ٕ

سبع وثالثون37سبع عشرة17عشرون20رِضاْ ٠اٚر اوزَ ت١ا45ْ

اثنتان وثالثون32ست عشرة16ست عشرة16ٔاصز عٍٟ اطّاع١ً تثارن46

ثمانً وثالثون38عشرون20ثمانً عشرة18ِذّذ ٔٛرٞ صثاح تم47ٜٛ

ثالثون30ثالث عشرة13سبع عشرة17دّٛ جٛا١ِز ِاٌه تم48ٝ

أربعون40عشرون20عشرون20عثذ ٔجُ سا٘ز تٙا49ٟٔ

خمس وعشرون25خمس عشرة15عشر10اتزا١ُ٘ ست١ذ تٙا50ٟٔ

خمس وثالثون35ست عشرة16تسع عشرة19دظ١ٓ وٕعاْ عثاص تٙا51ٟٔ

أربع وثالثون34ثمانً عشرة18ست عشرة16د١ّذ دظ١ٓ ِذّٛد تٙا52ٟٔ

أربع وثالثون34خمس عشرة15تسع عشرة19د١ّذ ِشعً اٌٍط١ف عثذ جٕا53ْ

تسع وثالثون39عشرون20تسع عشرة19واظُ دّادٞ ٚطّٟ جٕا54ْ

ست وعشرون26اثنتا عشرة12أربع عشرة14ِذّٛد س١٘ز جٛا55ْ

إحدى وثالثون31خمس عشرة15ست عشرة16دّذ دّذاْ ادّذ ج١ٙا56ْ

خمس وعشرون25ست عشرة16تسع 9د١ذر طٗ دث١ة57

سبع وعشرون27أربع عشرة14ثالث عشرة13ِذّذ جاطُ دظا58َ

ثمانً وعشرون28أربع عشرة14أربع عشرة14جزِظ دظ١ٓ ٔاصز دظ59ٓ

ست وعشرون26أربع عشرة14اثنتا عشرة12دظ١ٓ اتزا١ُ٘ عٛاد دظ60ٓ١

إحدى وثالثون31سبع عشرة17أربع عشرة14ردّاْ صاٌخ ِٙذٞ دظ61ٓ١

أربع وثالثون34خمس عشرة15تسع عشرة19دثأٗ س٠ذاْ ردّاْ د١ّذ62ٖ

اثنتان وثالثون32أربع عشرة14ثمانً عشرة18إتزا١ُ٘ خ١ًٍ إطّاع١ً د63ٓ١ٕ

ثالث وعشرون23إحدى عشرة11اثنتا عشرة12عش٠ش ِذّذ جٛا١ِز د64ٓ١ٕ

اثنتان وثالثون32تسع عشرة19ثالث عشرة13اٌذ١ّذ عثذ داِذ د65ٓ١ٕ

ثالث وثالثون33ست عشرة16سبع عشرة17دظ١ٓ واظُ د66ٓ١ٕ

خمس وثالثون35تسع عشرة19ست عشرة16شٕذٞ ِٕصٛر ٘اشُ د67ٓ١ٕ

تسع وعشرون29أربع عشرة14خمس عشرة15واظُ ِذّذ عثاص دٛراء68

تسع وثالثون39عشرون20تسع عشرة19جاطُ اطىٕذر عذٔاْ دٛراء69

ثمانً وعشرون28ست عشرة16اثنتا عشرة12عثذ ِٛفك عّاد دٛراء70

خمس وثالثون35تسع عشرة19ست عشرة16طٍّاْ عٍٟ لاطُ دٛراء71
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