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 10معدل الفصل األّول من  اسم الطالب الرباعً
% 

 00معدل السعً السنوي من  % 10معدل الفصل الثانً من 
% 

 كتابةً  رقًما كتابةً  رقًما كتابةً  رقًما

 ع وعشرون ــارب 10 الث عشرة ـــــــث 21  ةدى عشرـــاح 22 د خلفــــد رشٌـــــر سعــــسح   (1

 ت وعشرون ـــس 16 ع عشر ة ـــــــارب 20 ةـــرا عشــــاثن 21 ح ــــتعب صالــــد مـسحر محم  (2

  دى عشرةــــــاح 22 ت فقط ـــــــــس 6 فقط  ســــخم 5 ً عطٌة ـــــــسروه قحطان عل  (3

 ان وعشرون ــثم 12 ع عشرة ــــــــارب 20  ةعشر عـــــارب 20 ر هللاـنص سرى عباس عبد القادر  (4

 احدى وعشرون  12 ان فقط ـــــــــثم 2  ةرشع الثــــث 21 كون ود ــمحممٌر األسرى عبد  (5

 الث وعشرون ــث 11 ةـــــــدى عشراح 22 ةرـــا عشــــاثن 21 لفــــــــخ ًسرى عدنان محٌ  (6

 وثالثون اثنتان 11 ا عشرة اثنـــــــــ 21 عشرون فقط 10 عةـجم سرى علً حسٌن علً  (7

 الث وعشرون ــث  11 ان فقط ـــــــــثم 2  ةعشر ســخم 25 فــــلان دــــسرى فاضل فرح  (8

 ان وثالثون اثنــــ 11 ت عشرة ــــــــس 26  ةعشر تـــــس 26 م محمدــــــرى ٌحٌى جاســـس  (9

 ت وعشرون ـــس 16 ع عشرة ـــــــارب 20  ةرـــا عشــــاثن 21 راب فٌصل علً جاسمــــــــس  (11

 ت وعشرون ـــس 16 الث عشرة ــــــــث 21  ةعشر الثــــث 21 ادي نصار زٌدان اد هـــــــــسع  (11

 ع عشرة ـــــــارب 20 ت فقط ـــــــــــس 6 فقط ثمـــــــان 2 م فرج لطٌفـــــــــد سالـــــسع  (12

 فقط  عشــــــــر 2 فقط  ســــــــــــت 6 فقط  خمــــس 5 ان عبٌد محمدــــــد لقمــــــسع  (13

 لم ٌباشر فً العام الحاضر +عودة من ترقٌن فً العام الماضً  امـــــالل دحـــــــان شـــــــسلم  (14

 الث عشرة ــــــث  21 الث فقط ـــــــــــث 1 فقط رـــــعش 20 د محمدـــوى ولٌد احمـــــــسل  (15

 ع وعشرون ــسب 12 قط ع فـــــــــــــتس 9  ةعشر انــــثم 22 اء صالح مولود جمعة ـــــــسم  (16

 ع وعشرون ــتس 19 رة ــــدى عشـــــــاح 22  ةعشر ثمــــان 22 اح طالب محمود جاسم ــــــسم  (17

 ت وعشرون ـــس 16 بع فقط ـــــــــــــس 2 ع عشرةـــــتس 29 اح محمد مهدي صالح ـــــــسم  (18

 ع وعشرون ــتس  19 ا عشرة ــــــــــــاثن 21  ةعشر عـــــسب 22 ام كرٌم رحٌم غاٌبـــــــــــسه  (19

 رة فقط ــــــــعش 20 الث فقط ــــــــــــــث 1 ع فقط ــــــــسب 2 علوانى ربٌع عبد الستار ــــسه  (21

 ع عشرة ــــــارب 20 ان فقط ــــــــــــثم 2 فقط  تــــــــس 6 ؤٌد  كامل سعٌدــــى مــــــسه  (21

 خمس وعشرون  15 ر فقط ــــــــــــعش 20  ةعشر ســخم 25 عبد ن خالد عبد المقصودـــسوس  (22

 ر فقط ــــــــعش  20 ع فقط ـــــــــــــسب 2 فقط  الثـــــــث 1 ن علً حسن علٌويــــــسوس  (23

 ت عشرة ــــــــس 26 ان فقط ـــــــــــــثم 2 فقط  ثمـــــــان 2 ً جاسم محمدــــف علــــــسٌ  (24

 دى عشرة ـــــاح 22 س فقط ـــــــــــــخم 5 فقط  ســـــــت 6 د مطلك نصٌفــحمف مـــــسٌ  (25

 ان عشرة ـــــــثم 22 فقط  خــــــــــــمس 5 ةعشر الثــــث 21 ر محمود فاضل حماديـــــشاك  (26

  الث وعشرونــث 11 رة ــــــــا عشاثنـــــــ 21  ةعشر ىدـــاح 22 د خمٌس عطٌة عباســـــــشه  (27

 ع وعشرون ــسب 12 رة ـــــت عشــــــــس 26 ةى عشردـــاح 22 د شهاب دروٌش جوادــــــشه  (28
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 زاد جابر جامل ابراهٌم رــــشه  (29
6 

اربع فقط/متغٌبة عن  0 فقط ســـــــت 
  1امتحان ف

 احــــــدى عــشرة 22

 س وثالثون ـخم  15 رة س عشــــــــخم 25 رون فقط ـــعش  10 ن حمٌد محمود بكة ـــــــشٌرٌ  (31

 ان عشرة ـــــثم 22 ر فقط ــــــــــــعش 20 فقط  ثمـــــــان 2 ن فاروق محمود محمدـــشٌرٌ  (31

 احدى وعشرون  12 ع فقط ــــــــــــتس 9 ا عشر ــــــــاثن 21 م غازي ذٌاب ــاء  باســــــشٌم  (32

 خمس وعشرون  15 رة ــــع عشـــــــــبار 20  ةعشر ىدـــاح 22 ن قاسم محمد عباســـــصابرٌ  (33

 ان وثالثون ــــاثن 11 رة ــــــت عشــــــس 26  ةعشرت ـــــس  26 جواد  م عبدالكرٌمـــن هاشـــــصابرٌ  (34

 ع وعشرون ــارب 10 رة ـــــع عشــــــــارب 20 فقط  ــــــرعش 20 ٌم ٌاسٌن ـا جلٌل ابراهـــــــصب  (35

  احدى عشـــــرة 22 فقط  اربـــــــــــــع 0 فقط  سبـــــــع 2 ً جعفر محمدــــــا علــــــصب  (36

 لم ٌباشر فً العام الحاضر +راسب بالغٌاب فً العام الماضً  باح ثابت مرشود حسنـــــص  (37

 س عشرة ــــخم 25 ع فقط ــــــــــــسب 2 فقط  ثمــــــــان 2 ابراهٌم فارس عبد االمٌر ــــصفا  (38

 ع وعشرون ــارب 10 الث عشرة ـــــــــــث 21  ة عشردى ـــاح 22 ا عبد الوهاب عبدالجلٌل شهابــــــصف  (39

 الث وعشرون ــث  11 فقط  ســـــــــــخم 5  ةعشر انــــثم 22 حمادي صالح ًا محٌـــــــصف  (41

 ت عشرة ـــــــس  26 ر فقطــــــــــــــعش 20 فقط  ســــــــت 6 صالح  ى هادي ـــا ٌحٌــــــصف  (41

 احدى وعشرون  12 ع فقط ــــــــــــــسب 2  ة عشر عـــــارب 20 ى رٌاض علوان  براك ــــــصف  (42

 الث عشرة ــــــث 21 الث فقط ــــــــــــــث 1 رة فقط ـــــعش 20 ة حامد عٌسى علٌويــــــصفٌ  (43

 ع عشرة ــــــتس 29 دة فقط ــــــــــــواح 2  ةرـعشان ـــثم 22 الح مؤٌد نوري علًــــــــــص  (44

 ان وعشرون ــثم 12 ر فقط ـــــــــــــعش  20  ةعشر انــــثم 22 ى ابراهٌم جاسم شالل ــــــضح  (45

 ون فقط ـــــــثالث 10 رة ـــع عشــــــــــارب  20  ة رــعش تـــس 26 ى احمد ابراهٌم محمودــــضح  (46

 ع وعشرون ــسب 12 رة ـــس عشــــــــخم 25  ةرــا عشـــــاثن 21 ى اسكندر ادرٌس عطٌةـــضح  (47

 ع عشرة ــــــــسب 22 ان فقط ــــــــــــــــاثن 1  ةعشر ســخم 25 د علً حمادةـــــى خالــــــضح  (48

 ع وعشرون ــسب 12 رة ـــــالث عشــــــــث  21  ةعشر عـــــارب 20 ى طالب إبراهٌم جوادــــــضح  (49

 ت عشرة ــــــــس  26 س فقط ـــــــــــــخم 5 عشر ىدـــــاح 22 س مجٌد عبد ــــــــى قٌـــــضح  (51

 لم ٌباشر فً العام الحاضر +راسب بالغٌاب فً العام الماضً  د عبد علًـــــــاس رعـــــــعب  (51

     غائب طوال العام  اس صاحب مهدي حسٌنـــعب  (52

 فقط  ـــرــــعشــ 20 فقط  خمــــــــــس 5 فقط  خمـــــس 5 د محمود عبدــــــــد احمـــــعب  (53

 رون فقط ـــــعش 10 ان فقط ـــــــــــــــثم 2  ةا عشرـــــــاثن 21 عبد الرحمن جمال خضٌر عباس   (54

 الث عشرة ـــــــث 21 دة فقط ــــــــــــواح 2  ةا عشرـــــــاثن 21 عبد الرزاق علً حسٌن دروٌش  (55

 دى عشرة ــــــاح 22 ت فقط ــــــــــــــــس 6 فقط  ســــخم 5 ٌل عبدـــــــعبد هللا عبدالكرٌم عق  (56

 رون فقط ــــعش 10 ع فقط ـــــــــــــــسب 2 الث عشرةــــث 21 ة ـــــــعبدهللا رٌاض محمود عطٌ  (57

 احدى وعشرون   12 دى عشرة ـــــــــــاح 22 فقط  رـــــعش 20 ل هاديـعبدالهادي حسٌن كام  (58



 بسم هللا الّرحمن الّرحٌم 
 ًّ  جمهورٌة العراق / وزارة التعلٌم العالً و البحث العلم

ٌّة ٌّة / قسم اللغة العرب ٌّة للعلوم اإلنسان ٌّة الترب  جامعة دٌالى / كل
 معدالت السعً السنويّ 

ًّ : للعام     م 1026 – 1025الدراس
ٌّة ( / الشعبة )  ج  ( ثالثةالمرحلة ال   ) الّدراسة الصباح

                                                                                                    االدب العباسي(  اسم الماّدة : )                                           
 (  1االستمارة  رقم )   

 

 

 

الدكتور                                                                                                                                           د . منى شفيق توفيق
                                                                                                                                       محّمد عبد الّرسول سلمان           

                                                                                                               رئيس قسم اللغة العربّية                                                                                                                              

 

 

 

 

 ان وعشرون ــثم 12 س عشرة ـــــــــــخم  25  ةعشر الثــــث 21 ً ـــــد علـــــــــعبٌر خالد رشٌ  (59

 فقط  عشــــــــر 20 فقط  ســــــــــــــت 6 فقط  اربــــــع 0 ود جاسم حماديـــعثمان محم  (61

 ع وثالثون ــــارب 10 ع عشرة ـــــــــــــسب 22  ة عشر عـــــسب 22 هدي ادي مـالد هـــــــعذراء خ  (61

 احدى وعشرون  12 ع فقط ـــــــــــــــــسب 2  ةعشر عـــــارب 20 ز ـــً جابر عزٌــــــــعذراء عل  (62

 ع وعشرون ــتس 19 رة ــــع عشـــــــــارب 20  ةعشر ســخم 25 ان اسعد جابر محسنـــــــعرف  (63

 دى عشرة ـــــاح 12 ان فقط ــــــــــــــــثم 2  ةعشرالث ــــث 21 ًـــالباق ال رائد مزاحم عبدــع  (64

 ان وعشرون ــثم 12 ان فقط ـــــــــــــــثم 2 رون فقط ـــعش 10 ر عدنان عبودـــــال سامــــــع  (65

 ع وعشرون ــارب  10 س فقط ــــــــــــخم 5  ةرــعش عـــتس 29 دوعـــــم جـــال عزٌز كرٌـــــع  (66

 دى عشرة ــــــاح 22 الث فقط ــــــــــــــث 1 فقطان ـــــــثم 2 م  سبعــــن كاظــــــعالء حسٌ  (67

 ع عشرة ـــــــارب 20 ان فقط ــــــــــــــــثم 2 فقط  تــــــــس 6 عزٌز ن مجٌدــــً حسٌــــــعل  (68

 فقط  تســــــــــع 9 فقط  خمــــــــــــس 5 فقط  اربـــــــع 0 ودعب د رشٌدــــــً حمٌــــــعل  (69

 س عشرة ـــــخم 25 س فقط ــــــــــــــخم 5 فقط ر ـــــــعش 20 د صالحـم حمــــــً كرٌــــــعل  (71

 لم ٌباشر فً العام الحاضر +راسب بالغٌاب فً العام الماضً  ًــــن ناجـــــــً محســــــــعل  (71

 ع عشرة ــــــــسب 22 ت فقط ــــــــــــــــس 6 ةعشر  ىدــــاح 22 وري حسٌن جوادـً نـــــــــعل  (72

 خمس وعشرون   15 رة فقط ـــــــــــــعش 20  ةعشر ســــخم 25 باء حمٌد شالل  طالـــــــــعلٌ  (73

 ر عبد الحكٌم هاشم شكٌرــعم  (74
0 

اربع فقط/متغٌب عن  0 فقط  عـــــــــارب
  1تحان فام

 ثمــــــــــان فقط 2

 فقط  تســـــــــع 9 خمـــــــــس فقط 5 فقط  اربــــــــع 0 دالحكٌم خلٌل ابراهٌمــعمر عب  (75

 ثمــــــــان فقط 2 ع فقطـــــــــــــــارب 0 فقط  عــــــــــارب 0 ان إبراهٌم علًـــــــعمر عدن   (76

 ان عشرة ـــــــثم 22 رة ـالث عشــــــــــــث 21 فقط  ســـــــخم 5 دان  خلفــــــد عادل زٌــــعه  (77


