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   :  ً  م 1026 – 1025للعام الدراس
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 اسم الطالب الرباعً ت

ل من   10معدل الفصل األو 
% 

معدل الفصل الثانً من 
10 % 

 % 00معدل السعً السنوي  

 كتابةً  رقًما كتابةً  رقًما كتابة   رقًما

 ثالثون 00 عشـرج سبع  21 ثالث  عشـرج 31 ابتسام سالم خلف رحٌم    (1

 خمس وعشرون 15 عشـرج خمس  25 عشـرج 31 ابتهاج رائد عبد الكرٌم توفٌق  (2

 سبع وعشرون 11 عشـرج خمس  25 اثنتى عشـرج  31 ابتهال هٌثم موفق جمال   (3

 خمس وعشرون 15 عشـرج احدى  22 ارتع عشـرج 31 أبرار طالب مطلك فرمان    (4

 ست وعشرون 16 عشـرج ثالث  20 عشـرج ثالث 31 إبراهٌم اعتماد عطٌة ابراهٌم  (5

 ثالثون 00 عشـرج ثالث  20 ـرجسثع عش 31 أثٌر حمدي صالح شبٌب  (6

 احدى  وثالثون 02 جعشـر خمس  25 عشـرج  ست 33 أحالم محمد جاسم محمد  (7

 ثالثون 00 عشـرج ست  26 ارتع عشـرج 31 أحمد راضً عباس عبدهللا   (8

 + تاشر و قّدم تأجياًل  1132 – 1131راسة للعام الدراسي :  أحمد سعد عبد العزٌز علً  (9

     عشـرج    31 جاسم أحمد شاكر حمود  (11

 خمس وعشرون 15 عشـرج احدى  22 ارتع عشـرج 31 أحمد شهاب احمد عوٌد   (11

 خمس وعشرون 15 عشـرج اثنتى  21 ثالث عشـرج 31 أحمد عبد الحمٌد كاظم نصٌف   (12

 اثنتان  وثالثون 01 عشـرج سبع  21 عشـرج خوس 32 أحمد فالح جاسم حسٌن  (13

 خمس وعشرون 15 عشـرج اربع  20 دى عشـرجاح 33 أحمد مطشر سالم محمد  (14

 خمس وعشرون 15 عشـرج خمس  25  عشـرج  31 أحمد ٌاسر عبدهللا داود   (15

 ثمان وعشرون 12 عشـرج خمس  25 عشـرجثالث  31 أحمد ٌاسٌن حسٌن  سلٌم  (16

 خمس وعشرون 15 عشـرج ثالث  20 اثنتى عشـرج 31 أرٌج عادل احمد  سلمان  (17

 ثالثون 00 عشـرج ست  26 ارتع عشـرج 31 ٌف رجبأزهار ابراهٌم نا  (18

 تسع وعشرون 13 عشـرج ست  26 ثالث عشـرج 31 أزهار غسان علوان  محمد   (19

 خمس  وعشرون 15 عشـرج اربع  20 احدى عشـرج 33 أسامة احمد عبد احمد  (21

 ست  وثالثون 06 عشـرج ثمان  22 ثواى عشـرج 31 آسان علً حسٌن مٌخان  (21

 سبع وعشرون 11 عشـرج خمس  25 اثنتى عشـرج 31 محمد عباساستبرق لٌث   (22

 ثمان وعشرون 12 عشـرج سبع  21 احدى عشـرج 33 اسراء ابراهٌم صالح  خلف  (23

 راسثح تالغياب في العام الواضي + لن تثاشر في العام الحاضر اسراء جاسم محمد مهدي  (24

 تسع وعشرون 13 عشـرج سبع  21 اثنتى عشـرج 31 اسراء حسٌن  سعٌد عودة  (25

 ثالث  وثالثون 00 عشـرج سبع  21 عشـرج ست 33 اسراء راسم احمد حسن  (26
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 ثالثون 00 عشـرج ست  26 ارتع عشـرج 31 اسراء عباس ابراهٌم فٌصل   (27

 ست  وثالثون 06 عشـرج ثمان  22 ثواى عشـرج 31 اسراء غالب محمد مظهور   (28

 اثنتان  وثالثون 01 شـرجع سبع  21 عشـرج خوس 32 اسراء مؤٌد حبٌب موسى  (29

 اثنتان وعشرون 11 عشـرج اثنتى  21 عشـرج  31 أسعد عباس حمٌد سلٌمان  (31

 اثنتان وعشرون 11 عشـرج اثنتى  21 عشـرج  31 اسماعٌل ٌوسف عبود مسعود  (31

 ثالثون 00 عشـرج ست  26 ارتع عشـرج 31 أسٌل حسٌن علً طعمة  (32

 احدى  وثالثون 02 عشـرج ربع ا 21 ارتع عشـرج 31 أسٌل رعد علً محمد  (33

 احدى  وثالثون 02 عشـرج ثمان  22 ثالث عشـرج 31 أسٌل نعمان عبد الرزاق احمد  (34

 ثمان وعشرون 12 عشـرج خمس  25 ثالث عشـرج 31 أصالة برهان شرٌف وهاب   (35

 اربع  وثالثون 00 عشـرج سبع  21 عشـرج ثعس 31 أطٌاف نصٌف جاسم محمد  (36

 سبع وعشرون 11 عشـرج خمس  25 اثنتى عشـرج 31 مٌد آالء صبار رشٌد ح  (37

 ثالثون 00 عشـرج ست  26 ارتع عشـرج 31 أنفال حسٌن صالح مهدي  (38

 ثالثون 00 عشـرج ست  26 ارتع عشـرج 31 أنوار عبد الودود علً مال هللا  (39

 راسة في العاهيي الواضييي + لن يثاشر في العام الحاضر أنور شوكت عبد العزٌز  (41

 ثالث  وثالثون 00 عشـرج ثمان  22 عشـرج خوس 32 ات ثامر نجم عبودآٌ  (41

 ثالثون 00 عشـرج خمس  25 عشـرج خوس 32 آٌات جبار مهدي صالح  (42

 خمس  وثالثون 05 عشـرج ثمان  22 سثع عشـرج 31 آٌات خالد ابراهٌم محمد  (43

 ثالثون 00 عشـرج خمس  25 خوس عشـرج 32 آٌات كرٌم محمود شهاب   (44

ادرٌس محمد أكرم عبد  آٌة  (45
 الرزاق

31 
 ثالثون 00 عشـرج ست  26 عشـرج ارتع

 ثالث  وثالثون 00 عشـرج سبع  21 ست عشـرج 33 آٌة حقً اسماعٌل عبد  (46

 خمس  وثالثون 05 عشـرج ثمان  22 سثع عشـرج 31 آٌة عامر كمبش محمد  (47

 وثالثونخمس   05 عشـرج ثمان  22 سثع عشـرج 31 آٌة غالب حٌدر محمد    (48

 ثالثون 00 عشـرج ست  26 ارتع عشـرج 31 آٌة مزهر قدوري عبدهللا  (49

 ثالثون 00 عشـرج ست  26 ارتع عشـرج 31 آٌة نجم عبود  علوان  (51

 ثالثون 00 عشـرج خمس  25 خوس عشـرج 32 إٌفان مالك سطوان خماس   (51

 ثوناربع وثال 00 عشـرج سبع  21 عشـرج سثع 31 اٌالف صالح حمودي محمود   (52

 احدى وثالثون 02 عشـرج ست  26 خوس عشـرج 32 اٌمان جاسم مهدي  حمٌد  (53

 ثالثون 00 عشـرج ست  26 ارتع عشـرج 31 إٌمان حسن هادي خلف  (54



 حٌمحمن الر  سم هللا الر  ب 
  ً  جمهورٌة العراق / وزارة التعلٌم العالً و البحث العلم

ٌ ة للعلوم اإلن ٌ ة الترب ٌ ةجامعة دٌالى / كل ٌ ة / قسم اللغة العرب  سان
 معدالت السعً السنوي  

   :  ً  م 1026 – 1025للعام الدراس
ٌ ة ( / الشعبة )  المرحلة الثالثة راسة الصباح  ( أ ) الد 

ة : ))                               ((             االدب االندلسًاسم الماد 
 (  2رقم )    االستمارة     

سول سلمان             :                                                                                    و توقيعه  ة اسم أستاذ الماد   د عبد الر                                                                                                                                         الدكتور محم 
                    رئيس قسم اللغة العربي ة                                                                                                                                                                                                 أ.م.د. لؤي آل صيهود

  

     

 احدى وثالثون 02 عشـرج ست  26 خوس عشـرج 32 اٌمان خورشٌد موسى علً  (55

 وثالثونخمس  05 عشـرج ثمان  22 سثع عشـرج 31 اٌمان رحٌم اسماعٌل حمود   (56

 ثالث وثالثون 00 ثمان عشرة 22 خوس عشـرج 32 اٌمان صالح حسن علً   (57

 خمس وثاللثون 05 عشـرج ثمان  22 عشـرةسبع  21 اٌمان علً عباس حسن  (58

 اثنتان وثالثون 01 عشـرج سبع  21 عشـرةخمس  25 اٌناس خضر داود سلمان   (59

 خمس وثالثون 05 عشـرج ثمان  22 عشـرةسبع  21 بان داود سلمان احمد  (61

 ثالثون 00 عشـرج ثالث  20 عشـرةسبع  21 باهرة سعد مهدي عبدالهادي  (61

 خمس وثالثون 05 عشـرج ثمان  22 عشـرةسبع  21 بتول جٌاد كاظم شهاب  (62

 خمس وثالثون 05 عشـرج ثمان  22 عشـرةسبع  21 براءة اٌاد جاسم  ابراهٌم  (63

 اثنتان وثالثون 01 عشـرج خمس  25 عشـرةسبع  21 برزان جبار مندٌل صالح   (64

 خمس وعشرون 15 عشـرج اثنتى  21 عشـرةثالث  20 بسام ضٌاء جمٌل مصطفى  (65

 سبع وعشرون 11 عشـرج خمس  25 عشـرةاثنتى   21 خشاف بهاء حسٌن تركً  (66

 خمس وثالثون 05 ثمان عشرة 22 عشـرةسبع  21 تقوى خلٌفة حسن داود  (67

 اربع وثالثون 00 عشـرج ثمان  22 رةعشـست  26 تقوى ناجح خالد خنجر  (68

 خمس وعشرون 15 عشـرج خمس  25 عشـرة 20 ثابت شاكر خضٌر نعمة  (69

 ست وثالثون 06 عشـرج ثمان  22 عشـرةثمان  22 ثرٌا عبد الستار عناد عبدهللا   (71

 ست وثالثون 06 عشـرج ثمان  22 عشـرةثمان  22 حمد زٌدان خلفأجنان   (71

 واحد وثالثون 02 عشـرج سبع  21 عشـرةاربع  20 جٌهان هاشم محمد كاظم  (72

 سبع وعشرون 11 عشـرج اربع  20 عشـرة ثالث 20 حسن خلٌل اسماعٌل حسن  (73

 خمس وعشرون 15 عشـرج ثالث  20 عشـرةاثنتى  21 حسن ٌوسف عبد الحمٌد خلٌل  (74

 سبع وعشرون  11 عشـرج ثالث  20 عشـرة اربع 20 كاظم حسٌن حبٌب حمد  (75

 ست وعشرون 16 عشـرج ثالث  20 عشـرةثالث  20 ابراهٌم حسن  حسٌن علً  (76

 ثالثون 00 عشـرج ست  26 عشـرةاربع  20 محمود حسٌن كامل شاكر  (77


