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 اسم الطالب الرباعي ت
   

      

 ثمان وثالثون 83 تسع عشرة 14 تسع عشرة 14 غدٌر علً محمود  رحٌم   (1

 سبع وعشرون 12 عشرة اثنتا 11 خمس عشرة 11 غفران عبد الكرٌم خزعل غالم   (2

 وثالثون ست 83 عشرة تسع 14 سبع عشرة 12 غفران نصٌف محمد خالف  (3

 وثالثون اثنتان 25 عشرة سبع 01 خمس عشرة 02 فاروق كامل عباس محمود   (4

 ست وعشرون 52 عشرة خمس 02 احدى عشرة 00 فاضل أٌوب فاضل حسن  (5

 وثالثون اثنتان 81 عشرة اربع 11 ثمان عشرة 13 حسٌن فاضل جبار عبدهللا  (6

 سبع وعشرون 12 عشرة تسع 4 ثمان عشرة 13 فاطمة ثامر جسام صالح   (7

 وثالثون  تس 83 عشرة تسع 14 سبع عشرة 12 فاطمة ثائر مالك خمٌس   (8

 وثالثون ثالث 88 عشرة سبع 12 ست عشرة 13 فاطمة جاسم علً فٌاض   (9

 وثالثون اثنتان 25 عشرة سبع 01 خمس عشرة 02 فاطمة حسٌن حمٌد مدب  (11

 ثالثون 83 عشرة سبع 12 ثالث عشرة 18 فاطمة عبدهللا نجم عبدهللا   (11

 وعشرون ست 13 عشرة 13 ةست عشر 13 فاطمة علً حسٌن علً  (12

 وعشرونست  13 عشرة ثالث 18 ثالث عشرة 18 فاطمة فارس توفٌق احمد   (13

 ثالثون 83 عشرة اربع 11 ست عشرة 13 فاطمة فوزي احمد محٌسن  (14

 وثالثون احدى 81 عشرة ثالث 18 ثمان عشرة 13 فاطمة قاسم حسن خلف   (15

 خمس وعشرون 11 ةعشر اربع 11 احدى عشرة 11 فاطمة كاظم حمٌد مطر   (16

 خمس وعشرون 11 عشرة احدى 11 اربع عشرة 11 فاطمة محمد عبدالرزاق ٌعقوب  (17

 وثالثون ثالث 88 عشرة ثمان 13 خمس عشرة 11 فاطمة مكً جاسم محمد   (18

 وثالثون اثنتان 81 عشرة خمس 11 سبع عشرة 12 فاطمة وئام رشٌد خلف  (19

 وثالثون ست 83 رةعش تسع 14 سبع عشرة 12 فرح عباس فاضل ٌاسٌن  (21

 وثالثون اثنتان 81 عشرة ست 13 ست عشرة 13 فلاير ٌاسٌن حسن جمعة  (21

 ثالثون 83 عشرة اربع 11 ست عشرة 13 قتٌبة عبد المجٌد  كمر عبد هللا   (22

 وعشرونسبع  12 عشرةاثنتا  11 خمس عشرة 11 قصً كاظم عبد الكرٌم حسٌن   (23

 وعشرون سبع 12 عشرةاحدى  11 ست عشرة 13 كاظم علً جواد كاظم  (24



 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 5102  – 5102للعام الدراس
ٌ ة ( / الشعبة )   ثالثةالمرحلة ال راسة الصباح  ( د ) الد 

     ((      االرشادالتربوياسم الماّدة : ))       
 (  1رقم )    االستمارة        

 

 

 

                                                                                                 
 الدكتور محّمد عبد الّرسول سلمان                                                                استاذ المادة وتوقيعه:        

                       رئيس قسم اللغة العربّية                                                                           م.م هيثم قاسم عبدالرزاق

 

 

 خمس وعشرون 11 ثالث عشرة 18 اثنتا عشرة 11 كرار عباس موسى علً   (25

 خمس وعشرون 11 تسعة 4 ست عشرة 13 كوثر طالب عبود خلف   (26

 سبع وثالثون 82 تسع عشرة 14 ثمان عشرة 13 كوثر محمد جبار محمد  (27

 ست وعشرون 13 اربع عشرة 11 اثنتا عشرة 11 لبنى سلٌم عبد الكرٌم اسماعٌل   (28

 ثمان وثالثون 83 تسع عشرة 14 تسع عشرة 14 لمٌاء خلٌل ثابت حمٌد   (29

 ست وعشرون 13 ثالث عشرة 18 ثالث عشرة 18 لمٌاء كاظم حسان علً   (31

 اربع وثالثون 81 عشرون 13 اربع عشرة 11 لمٌعة سلمان عدنان عبدهللا  (31

 ست وعشرون 13 اربع عشرة 11 اثنتا عشرة 11 ماجد حمٌد عباس فرحان  (32

 احدى وثالثون 81 اربع عشرة 11 سبع عشرة 12 شاكر محمود خلف   مائدة  (33

 تسع وعشرون 14 اثنتا عشرة 11 سبع عشرة 12 مثنى احمد مصطاف علً  (34

 سبع وعشرون 12 اثنتا عشرة 11 خمس عشرة 11 مثنى اٌاد عباس محمد  (35

 رونسبع وعش 12 عشرة 13 سبع عشرة 12 محمد احمد شاكر محمود  (36

 احدى وثالثون 81 ثنتا عشرةا 11 تسع عشرة 14 محمد حسن خلٌفة مسٌر   (37

 ثمان وعشرون 13 ثالث عشرة 18 خمس عشرة 11 محمد داود سلٌم محمد  (38

 خمس وعشرون 11 اثنتا عشرة 11 ثالث عشرة 18 محمد زٌدان خلف محمود   (39

 ونخمس وعشر 11 ثالث عشرة 18 اثنتا عشرة 11 محمد عباس فهمً محمد  (41

 لم ٌباشر فً العام الحاضر +راسب بعدم المباشرة فً العام الماضً  محمد عبد الرحمن إبراهٌم  (41

 سبع وعشرون 12 سبع عشرة 12 عشرة 13 محمد عمران موسى حسن  (42

 وعشرون ثمان 13 احدى عشرة 11 سبع عشرة 12 عثمان محمد قاسم صلبً  (43

 ست وعشرون 83 ثمان عشرة 13 ثمان عشرة 13 محمد كرٌم حسن مطرب  (44

 سبع وثالثون 82 تسع عشرة 14 ثمان عشرة 13 عبد هللا محمد مصطفى بدر  (45

 خمس وعشرون 11 ثالث عشرة 18 اثنتا عشرة 11 محمد ناجً هاشم محمد  (46

 ست وثالثون 83 تسع عشرة 14 سبع عشرة 12 عٌدان محمود صفاء محمود  (47

 لم ٌباشر فً العام الحاضر +راسب بالغٌاب فً العام الماضً  مروان افتٌخان مزعل  (48

 ست وعشرون 13 اثنتا عشرة 11 اربع عشرة 11 مروان سبع خمٌس جمعة   (49
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 اربع وعشرون 11 اثنتا عشرة 11 اثنتا عشرة 11 مروان مخلف جار هللا محمود  (51

 اربع وعشرون 11 اربع عشرة 11 عشرة 13 مروة حسٌب محمود جاسم  (51

 ثالثون 83 ست عشرة 13 اربع عشرة 11 مروة حمٌد خالد عبد   (52

 ست وثالثون 83 تسع عشرة 14 سبع عشرة 12 مروة علً احمد مهدي   (53

 سبع وثالثون 82 تسع عشرة 14 ثمان عشرة 13 مروة محمود سلمان روضان   (54

 ثمان وعشرون 13 اربع عشرة 11 اربع عشرة 11 مروه  مبدر خضٌر ٌاس  (55

 ثمان وعشرون 13 رةاربع عش 11 اربع عشرة 11 مرٌم جواد ٌاسٌن جواد   (56

 اثنتان وثالثون 81 سبع عشرة 12 خمس عشرة 11 مرٌم خلٌل ابراهٌم احمد  (57

 ست وعشرون 13 ثالث عشرة 18 ثالث عشرة 18 مرٌم رمضان حمٌد حسن   (58

 خمس وثالثون 81 تسع عشرة 14 ست عشرة 13 مرٌم عباس عبد األمٌر علوان  (59

 احدى وثالثون 81 عشرةسبع  12 اربع عشرة 11 مرٌم قاسم حسٌن حسن   (61

 اربع وعشرون 11 عشرة 13 اربع عشرة 11 مرٌم محمد رمضان صالح   (61

 اربع وعشرون 11 اثنتا عشرة 11 اثنتا عشرة 11 مصطفى تحسٌن عبد خلف  (62

 احدى وثالثون 81 خمس عشرة 11 ست عشرة 13 مصطفى حمٌد نوري كاظم  (63

 اربع وعشرون 11 ثالث عشرة 18 احدى عشرة 11 مصطفى عبٌد حسٌن عباس  (64

 خمس وعشرون 11 احدى عشرة 11 اربع عشرة 11 مصطفى عدنان حسٌن حٌمد  (65

 سبع وعشرون  12 عشرة 13 سبع عشرة 12 مصطفى مجٌد رشٌد ٌاسٌن  (66

 ثالثون 83 عشرةخمس  11 خمس عشرة 11 مصطفى محمد وادي حسٌن   (67

 وعشرون ثمان 13 عشرة ثمان 13 عشرة 13 مصطفى نادر عبد القادر سلٌمان  (68

 سبع وعشرون 12 ست عشرة 13 احدى عشرة 11 معن ابراهٌم شهاب احمد  (69

 خمس وعشرون 11 عشرة 13 خمس عشرة 11 صالحمالك ثامر مهدي   (71

 ثالث  وثالثون 88 ست عشرة 13 سبع عشرة 12 منال ماهر فاضل كاظم   (71

 وعشرون ست 13 عشرة 11 خمس عشرة 11 مناهل مهدي أحمد جباره  (72

 ثالثون 83 خمس عشرة 11 خمس عشرة 11 ٌر بادي موسىمنتهى ثا  (73

 اربع وعشرون 11 اربع عشرة 11 عشرة 13 منتهى ٌاسٌن عبد خلف  (74
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 و انقطعت عن الدوام +راسبة بالغٌاب فً العام الماضً  منى زٌدان خلف حمد مخلف  (75

 خمس وعشرون 11 ثالث عشرة 18 اثنتا عشرة 11 منٌر صباح لطٌف حمد  (76

 سبع وعشرون 12 ثالث عشرة 18 اربع عشرة 11 مود منصور مها جاسم مح  (77

 ثالثون 83 ثالث عشرة 18 سبع عشرة 12 مها نجم عبد خضٌر   (78

 احدى وثالثون 81 اربع عشرة 11 سبع عشرة 12 مٌس عبد الكرٌم احمد سالم   (79

 ثمان وعشرون 13 خمس عشرة 11 ثالث عشرة 18 مٌس موفق محمد شهاب  (81


