
 تسن هللا الّسحوي الّسحٍن 

 ًّ  جوهىزٌح العساق / وشازج الرعلٍن العالً و الثحث العلو

 جاهعح دٌالى / كلٍّح الرستٍّح للعلىم اإلًساًٍّح / قسن اللغح العستٍّح

 هعدالخ السعً السٌىي

   : ًّ  م 5102 – 5102للعام الدزاس

 /الشعثح )أ() الّدزاسح الوسائٍح (   االولىالوسحلح 

 (  0((       االسروازج  زقن )   الحاسىباسن الواّدج : ))       
 

             م                5102الرىقٍع :                                الرازٌخ :      /     /                                                     : اسن أسراذ الواّدج

                                                                           الدكرىز هحّود عثد الّسسىل سلواى                                                                                              

                              ح العستٍح                     زئٍس قسن اللغ

         هلحىظح : هرٍ االسروازج خالٍح هي الحك و الشطة و الحثس األتٍض و الرطىٌخ و ذكرة تالقلن السىفد األشزق .                          

 م 5102 الرازٌخ :     /       /

 

 

 

 اسى انطانة انرتاعٙ خ

يعدل انفصم األٔل يٍ 

02 % 

يعدل انفصم انثاَٙ يٍ  

02 % 

يعدل انسعٙ انسُٕ٘ يٍ  

22 % 
 انًهذٕظاخ

  كتاتح رقًا كتاتح رقًا كتاتح رقًا

  فقظ تسعح ٔعشرٌٔ 02 فقظ خًسح عشر 43 عشرفقظ أرتعح  42 االء صٕٛٓد يٕنٕد ْاد٘ 1

  فقظ ٔادد ٔعشرٌٔ 04 فقظ عشرج 42 فقظ إددٖ عشر 44 االء فالح دسٍ عهٙ 2

  فقظ ثالثح ٔعشرٌٔ 01 فقظ ثالثح عشر 41 فقظ عشرج 42 اثٛر فارس ادًد يصطاف 3

  فقظ سثعح عشر 41 فقظ ثًاَٛح 8 فقظ تسعح 2 ادالو قٛس عثد انردٛى عثاس 4

  فقظ أرتعح ٔثالثٌٕ 12 فقظ ثًاَٛح عشر 48 فقظ ستح عشر 44 ادًد اتراْٛى خهٛفح جاسى 5

  فقظ ستح عشر 44 فقظ ثًاَٛح 8 فقظ ثًاَٛح 8 ادًد ستار عثد هللا يذًد 6

  فقظ ستح ٔعشرٌٔ 04 فقظ عشرج 42 فقظ ستح عشر 44 ادًد عدَاٌ يٓد٘ عهٕ٘ 7

  فقظ أرتعح ٔثالثٌٕ 12 فقظ تسعح عشر 42 عشرفقظ خًسح  43 ادًد يذًد كرٚى يٓٛد٘ 8

  فقظ خًسح ٔثالثٌٕ 13 فقظ تسعح عشر 42 فقظ ستح عشر 44 اسراء دافع جٕاد عٕز٘ 9

  فقظ عشرٌٔ 02 فقظ إثُٗ عشر 40 فقظ ثًاَٛح 8 اسالو فارٔق ادًد يذسٍ 10

  فقظ تسعح عشر 42 فقظ إددٖ عشر 44 فقظ ثًاَٛح 8 اطٛاف دداو زٚداٌ 11

  فقظ أرتعح ٔعشرٌٔ 02 فقظ عشرج 42 فقظ أرتعح عشر 42 افراح ثاير ادًد ذٚاب 12

  فقظ ثالثح ٔثالثٌٕ 11 فقظ تسعح عشر 42 فقظ أرتعح عشر 42 آّٚ عدَاٌ جًٛم اتراْٛى 13

  فقظ ثالثح ٔعشرٌٔ 01 فقظ أرتعح عشر 42 فقظ تسعح 2 تتٕل عادل خهف كاظى 14

  فقظ تسعح ٔعشرٌٔ 02 فقظ خًسح عشر 43 فقظ أرتعح عشر 42 تراء ترجس اسًاعٛم دسٌٕ 15

  فقظ ستح ٔثالثٌٕ 14 فقظ تسعح عشر 42 فقظ سثعح عشر 41 تقٕٖ قاسى فاضم عهٕاٌ 16

  فقظ تسعح ٔعشرٌٔ 02 فقظ خًسح عشر 43 فقظ أرتعح عشر 42 ثقال شٓاب ادًد دسٍٛ 17

  فقظ خًسح ٔثالثٌٕ 13 تسعح عشرفقظ  42 فقظ ستح عشر 44 جًال يذًد طعًّ ادًد 18

  فقظ ٔادد ٔثالثٌٕ 14 فقظ خًسح عشر 43 فقظ ستح عشر 44 جٕاٌ يثارك كرٚى خهف 19

  فقظ خًسح ٔثالثٌٕ 13 فقظ تسعح عشر 42 فقظ ستح عشر 44 دسٍ عادل شٓاب ادًد 20

  فقظ تسعح عشر 42 فقظ إددٖ عشر 44 فقظ ثًاَٛح 8 دسٍ عهٙ جثار دًٕد 21

  فقظ ثالثح ٔثالثٌٕ 11 فقظ ثًاَٛح عشر 48 فقظ خًسح عشر 43 دٛدر ادًد عهٙ عثاس 22

  فقظ أرتعٌٕ 22 فقظ عشرٌٔ 02 فقظ عشرٌٔ 02 خاند فارح دسٍ كاظى 23

  فقظ ثالثح ٔعشرٌٔ 01 فقظ عشرج 42 فقظ ثالثح عشر 41 دعاء طارق اتراْٛى عثد 24

  فقظ سثعح ٔعشرٌٔ 01 فقظ إددٖ عشر 44 فقظ ستح عشر 44 دعاء يجٛد دًٛد جساو 25

  فقظ تسعح ٔعشرٌٔ 02 فقظ سثعح عشر 41 فقظ إثُٗ عشر 40 دالل عهٙ خضر عثد 26

  فقظ أرتعح ٔثالثٌٕ 12 فقظ تسعح عشر 42 فقظ خًسح عشر 43 دٚار عهٙ يذًد عثاس 27

  ستح ٔثالثٌٕفقظ  14 فقظ ثًاَٛح عشر 48 فقظ ثًاَٛح عشر 48 رتاب فاضم خهٛم اتراْٛى 28

  فقظ سثعح ٔثالثٌٕ 11 فقظ عشرٌٔ 02 فقظ سثعح عشر 41 رعد قاسى عثد االيٛر يذًٕد 29

  فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ 10 فقظ سثعح عشر 41 فقظ خًسح عشر 43 رفم عهٙ يذًد عثاس 30

  فقظ تسعح ٔعشرٌٔ 02 فقظ ثالثح عشر 41 فقظ ستح عشر 44 رَدِ داتى دسٍٛ ٔاد٘ عهٙ 31

  فقظ أرتعح ٔعشرٌٔ 02 فقظ إددٖ عشر 44 فقظ ثالثح عشر 41 رْاو عثاس عثد خضٛر 32



 تسن هللا الّسحوي الّسحٍن 

 ًّ  جوهىزٌح العساق / وشازج الرعلٍن العالً و الثحث العلو

 جاهعح دٌالى / كلٍّح الرستٍّح للعلىم اإلًساًٍّح / قسن اللغح العستٍّح

 هعدالخ السعً السٌىي

   : ًّ  م 5102 – 5102للعام الدزاس

 /الشعثح )أ() الّدزاسح الوسائٍح (   االولىالوسحلح 

 (  0((       االسروازج  زقن )   الحاسىباسن الواّدج : ))       
 

             م                5102الرىقٍع :                                الرازٌخ :      /     /                                                     : اسن أسراذ الواّدج

                                                                           الدكرىز هحّود عثد الّسسىل سلواى                                                                                              

                              ح العستٍح                     زئٍس قسن اللغ

         هلحىظح : هرٍ االسروازج خالٍح هي الحك و الشطة و الحثس األتٍض و الرطىٌخ و ذكرة تالقلن السىفد األشزق .                          

 م 5102 الرازٌخ :     /       /

 

 

 

  

 

  فقظ سثعح ٔعشرٌٔ 01 فقظ ثًاَٛح عشر 48 فقظ تسعح 2 رٚاض دسٍ عطّٛ يذًد 33

  فقظ تسعح ٔعشرٌٔ 02 فقظ أرتعح عشر 42 فقظ خًسح عشر 43 رٚاو فاضم يصطفٗ جعفر 34

  فقظ اثُاٌ ٔعشرٌٔ 00 فقظ ثًاَٛح 8 أرتعح عشرفقظ  42 رٚاو فرداٌ ادًد دسٍ 35

  فقظ خًسح ٔعشرٌٔ 03 فقظ عشرج 42 فقظ خًسح عشر 43 زْراء اتراْٛى خهٛم يذًٕد 36

  فقظ ثًاَٛح ٔعشرٌٔ 08 فقظ ثًاَٛح عشر 48 فقظ عشرج 42 زُٚة عطا عهٙ دسٍٛ 37

  أرتعح ٔعشرٌٔفقظ  02 فقظ تسعح 2 فقظ خًسح عشر 43 زُٚح شاكر يذًٕد ادًد 38

  فقظ تسعح ٔعشرٌٔ 02 فقظ ثالثح عشر 41 فقظ ستح عشر 44 سارج يذًٕد عثد هللا سهًاٌ 39

  فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ 10 فقظ سثعح عشر 41 فقظ خًسح عشر 43 سارِ يذًد كاظى ردٛى 40

  فقظ ٔادد ٔثالثٌٕ 14 فقظ ستح عشر 44 فقظ خًسح عشر 43 سرٖ عقٛم فانخ كشكٕل 41

  فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ 10 فقظ ستح عشر 44 فقظ ستح عشر 44 سعد دداو عثد انردًٍ دًٛد 42

  فقظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ 10 فقظ سثعح عشر 41 فقظ خًسح عشر 43 سًاح سعد٘ صادق جٕاد 43

  فقظ ثالثح ٔعشرٌٔ 01 فقظ خًسح عشر 43 فقظ ثًاَٛح 8 صفاء يذًٕد خهف تالل 44

  فقظ خًسح ٔثالثٌٕ 13 فقظ سثعح عشر 41 فقظ ثًاَٛح عشر 48 صالح دًٕد يجهٙ رعٛد 45

  فقظ ثًاَٛح عشر 48 فقظ تسعح 2 فقظ تسعح 2 صالح صثاح دسٍ عهٙ 46

  فقظ ثالثح ٔثالثٌٕ 11 فقظ سثعح عشر 41 فقظ ستح عشر 44 ضذٗ صانخ سذاب ادًد 47

  ٔعشرٌٔفقظ خًسح  03 فقظ عشرج 42 فقظ خًسح عشر 43 ضذٗ يثُٗ كرٚى ظاْر 48


