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

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

   :  ً  م 1023 – 1022للعام الدراس
ٌ ة ( / الشعبة )   ثالثةالمرحلة ال راسة الصباح   (  ج) الد 
 ((   االرشاد التربوياسم الماّدة : ))      

 (  1رقم )    رة االستما                   
 

 

 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                       الدكتور محّمد عبد الّرسول سلمان                                                                استاذ المادة وتوقيعه :                                       
           رئيس قسم اللغة العربّية                                                                                                                                                                                                   م.م هيثم قاسم عبدالرزاق   

 

 

 

 ت
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 كتابةً  رقًما كتابةً  رقًما كتابةً  رقًما

 تسع وعشرون 02 خمس عشرة 13 اربع عشرة 12 سحر سعد رشٌد خلف  (1

 ثونثال 00 عشرة اثنتا  21 ثمان عشرة 21 سحر محمد متعب صالح   (2

 احدى وثالثون 11 خمس عشرة 13 ست عشرة 14 سروه قحطان علً عطٌة   (3

 سبع وثالثون 13 تسع عشرة 12 ثمان عشرة 11 سرى عباس عبد القادر  نصر هللا  (4

 ثالث وثالثون 11 ثمان عشرة 11 خمس عشرة 13 مٌر محمود  كون سرى عبد األ  (5

 وعشرون سبع  17 عشرة اربع 21 ثالث عشرة 20 خلف ًسرى عدنان محٌ  (6

 ثالث وثالثون 11 ست عشرة 14 سبع عشرة 13 جمعة سرى علً حسٌن علً  (7

 ثالث وثالثون 11 ست عشرة 14 سبع عشرة 13 سرى فاضل فرحان دلف  (8

 اثنتان وثالثون 10 ثالث عشرة 11 تسع عشرة 12 سرى ٌحٌى جاسم محمد  (9

 الثوناربع وث 12 ثمان عشرة 11 ست عشرة 14 سراب فٌصل علً جاسم  (11

 خمس وثالثون 13 سبع عشرة 13 ثمان عشرة 11 سعاد هادي نصار زٌدان   (11

 سبع وعشرون 03 ست عشرة 14 احدى عشرة 11 سعد سالم فرج لطٌف  (12

 سبع وعشرون 03 ست عشرة 14 احدى عشرة 11 سعد لقمان عبٌد محمد  (13

 الحاضرلم ٌباشر فً العام  +عودة من ترقٌن فً العام الماضً  سلمان شالل دحام  (14

 ثمان وعشرون 01 اثنتا عشرة 10 ست عشرة 14 سلوى ولٌد احمد محمد  (15

 وعشرون ثمان 01 عشرةست  14 اثنتا عشرة 10 سماء صالح مولود جمعة   (16

 اربع وثالثون 12 خمس عشرة 13 تسع عشرة 12 سماح طالب محمود جاسم   (17

 وناحدى وثالث 11 خمس عشرة 13 ست عشرة 14 سماح محمد مهدي صالح   (18

 ثمان وعشرون 11 تسع عشرة 12 تسع عشرة 12 سهام كرٌم رحٌم غاٌب  (19

 ثمان  وعشرون 01 عشرة 12 ثمان عشرة 11 سهى ربٌع عبد الستار  علوان  (21

 سبع  وعشرون 03 ثالث عشرة 11 اربع عشرة 12 سهى مؤٌد  كامل سعٌد  (21

 شرونثمان وع 01 ثالث عشرة 11 خمس عشرة 13 سوسن خالد عبد المقصود عبد  (22

 تسع وعشرون 02 ثالث عشرة 11 ست عشرة 14 سوسن علً حسن علٌوي  (23

 خمس وعشرون 03 ثالث عشرة 11 اثنتا عشرة 10 سٌف علً جاسم محمد  (24
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 خمس وعشرون 03 ثالث عشرة 11 اثنتا عشرة 10 سٌف محمد مطلك نصٌف  (25

 ست  وعشرون 04 احدى عشرة 11 خمس عشرة 13 شاكر محمود فاضل حمادي  (26

 اثنتان وثالثون 10 ست عشرة 14 ست عشرة 14 خمٌس عطٌة عباسشهد   (27

 سبع وعشرون 03 احدى عشرة 11 ست عشرة 14 شهد شهاب دروٌش جواد  (28

 ثمان وعشرون 01 ثالث عشرة 11 خمس عشرة 13 شهزاد جابر جامل ابراهٌم   (29

 تسع وعشرون 02 ست عشرة 14 ثالث عشرة 11 شٌرٌن حمٌد محمود بكة   (31

 ست وعشرون 04 اثنتا عشرة 10 اربع عشرة 12 ق محمود محمدشٌرٌن فارو  (31

 ست وثالثون 14 تسع عشرة 12 سبع عشرة 13 شٌماء  باسم غازي ذٌاب   (32

 ثمان وعشرون 01 اربع عشرة 12 اربع عشرة 12 صابرٌن قاسم محمد عباس  (33

 احدى وثالثون 11 ست عشرة 14 خمس عشرة 13 صابرٌن هاشم عبد الكرٌم جواد   (34

 ثالثون 12 خمس عشرة 13 خمس عشرة 13 جلٌل ابراهٌم ٌاسٌن  صبا  (35

 ثمان وعشرون 01 اربع عشرة 12 اربع عشرة 12 صبا علً جعفر محمد  (36

 لم ٌباشر فً العام الحاضر +راسب بالغٌاب فً العام الماضً  صباح ثابت مرشود حسن  (37

 عشرونتسع و 02 ثالث عشرة 11 ست عشرة 14 صفا ابراهٌم فارس عبد االمٌر  (38

 صفا عبد الوهاب عبدالجلٌل شهاب  (39
 تسع وعشرون 02 اربع عشرة 12 خمس عشرة 13

 ثالث وثالثون 11 خمس عشرة 13 ثمان عشرة 11 حمادي صالح ًصفا محٌ  (41

 اثنتان وثالثون 10 خمس عشرة 13 سبع عشرة 13 صالح  صفا ٌحٌى هادي   (41

 ثمان وعشرون 01 اثنتا عشرة 10 ست عشرة 14 صفى رٌاض علوان  براك   (42

 ست وعشرون 04 اثنتا عشرة 10 اربع عشرة 12 صفٌة حامد عٌسى علٌوي  (43

 خمس وعشرون 03 خمس عشرة 13 عشرة 12 صالح مؤٌد نوري علً  (44

 ثمان وعشرون 01 خمس عشرة 13 ثالث عشرة 11 ضحى ابراهٌم جاسم شالل   (45

 وثالثوناثنتان   10 خمس عشرة 13 سبع عشرة 13 ضحى احمد ابراهٌم محمود  (46

 اربع وثالثون 12 سبع عشرة 13 سبع عشرة 13 ضحى اسكندر ادرٌس عطٌة  (47

 تسع وعشرون 02 خمس عشرة 13 اربع عشرة 12 ضحى خالد علً حمادة  (48

 اربع وثالثون 12 خمس عشرة 13 تسع عشرة 12 ضحى طالب إبراهٌم جواد  (49

 اثنتان وثالثون 10 ست عشرة 14 ست عشرة 14 ضحى قٌس مجٌد عبد   (51

 لم ٌباشر فً العام الحاضر +راسب بالغٌاب فً العام الماضً  عباس رعد عبد علً  (51
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       عباس صاحب مهدي حسٌن  (52

 ثمان وعشرون 01 خمس عشرة 13 ثالث عشرة 11 عبد احمد محمود عبد  (53

 ست وعشرون 04 عشرة 12 ست عشرة 14 عبد الرحمن جمال خضٌر عباس   (54

 خمس وعشرون 03 اربع عشرة 12 احدى عشرة 11 عبد الرزاق علً حسٌن دروٌش  (55

 خمس وعشرون 03 خمس عشرة 13 عشرة 12 عبد هللا عبدالكرٌم عقٌل عبد  (56

 خمس وعشرون 03 اربع عشرة 12 احدى عشرة 11 عبدهللا رٌاض محمود عطٌة   (57

 ست وعشرون 04 ثالث عشرة 11 ثالث عشرة 11 عبدالهادي حسٌن كامل هادي  (58

 اربع وثالثون 12 ست عشرة 14 ثمان عشرة 11 عبٌر خالد رشٌد علً   (59

 خمس وعشرون 03 ثالث عشرة 11 اثنتا عشرة 10 عثمان محمود جاسم حمادي  (61

 ثالث وثالثون 11 خمس عشرة 13 ثمان عشرة 11 عذراء خالد هادي مهدي   (61

 احدى وثالثون 11 خمس عشرة 13 ست عشرة 14 عذراء علً جابر عزٌز   (62

 خمس وعشرون 03 ثالث عشرة 11 اثنتا عشرة 10 عرفان اسعد جابر محسن  (63

 اثنتان وثالثون 10 ثمان عشرة 11 اربع عشرة 12 عال رائد مزاحم عبدالباقً  (64

 احدى وثالثون 11 خمس عشرة 13 ست عشرة 14 عال سامر عدنان عبود  (65

 ثالثون 12 اثنتا عشرة 10 ثمان عشرة 11 عال عزٌز كرٌم جدوع  (66

 خمس وعشرون 03 اربع عشرة 12 احدى عشرة 11 عالء حسٌن كاظم  سبع  (67

 ست وعشرون 04 ثالث عشرة 11 ثالث عشرة 11 عزٌز علً حسٌن مجٌد  (68

 ست وعشرون 04 اربع عشرة 12 اثنتا عشرة 10 عبود علً حمٌد رشٌد  (69

 خمس وعشرون 03 احدى عشرة 11 اربع عشرة 12 علً كرٌم حمد صالح  (71

 لم ٌباشر فً العام الحاضر +الماضً راسب بالغٌاب فً العام  علً محسن ناجً  (71

 ثمان وعشرون 01 اربع عشرة 12 اربع عشرة 12 علً نوري حسٌن جواد  (72

 اثنتان وثالثون 10 ثمان عشرة 11 اربع عشرة 12 بعلٌاء حمٌد شالل  طال  (73

 اربع وعشرون 02 احدى عشرة 11 ثالث عشرة 11 عمر عبد الحكٌم هاشم شكٌر  (74

 ثالث وثالثون 11 سبع عشرة 13 ست عشرة 14 اهٌمعمر عبدالحكٌم خلٌل ابر  (75

 تسع وعشرون 02 تسع عشرة 12 عشرة 12 عمر عدنان إبراهٌم علً   (76

 ثالث وثالثون 11 خمس عشرة 13 ثمان عشرة 11 عهد عادل زٌدان  خلف  (77


