
 بصه اهلل الّرمحً الّرحيه 
 مجَورية العرام / وزارة التعليه العالي و البخح العلنّي

  دامعة دياىل / نلّية الرتبّية للعلوو اإلىصاىّية 

 معذالت الصعي الصيوي/  قصه اللغة العربّية 

 و 2016 – 2015للعاو الذراشّي :   

 املرحلة الجالجة ) الّذراشة املصائّية (   

 ((   خو   ــــالي   اشه املاّدة : )) 

 

 

 

 

                      الذنتور حمّنذ عبذ الّرشول شلناٌ                                                                                                                                   اشه أشتار املاّدة :   د .    حمّنذ عبذ الّرشول شلناٌ    
 رئيض قصه اللغة العربية                                                                                                                                                                                                                     

 و 2016/  5/  8األحذ :                                                                                                                                      

 
 

  

 اشه الطالب الرباعي ت

 % 40معذل الصعي الصيوي مً   % 20معذل الفؽل الجاىي مً   % 20معذل الفؽل األول مً 

 نتابة رقنا نتابة رقنا نتابة رقنا

 اثيتاٌ و ععروٌ 22 اثيتا ععرة 12 ععر  10 ابتصاو أمحذ رظيذ جميذ  (1

 اثيتاٌ و ثالثوٌ 32 شبع ععرة 17 مخض ععرة 15 ابتصاو شبع مخيض حمنود  (2

 مثاىي ععرة 18 شت 6 اثيتا ععرة 12 ابتَال مرعي حمنود زٍو  (3

 شبع و ععروٌ 27 أربع ععرة 14 ثالخ ععرة 13 إبراٍيه ىادر قادر جميذ  (4

 شبع و ععروٌ 27 ععرةثالخ  13 أربع ععرة 14  أمحذ علي عبذ اهلل ىؽراهلل  (5

 تصع ععرة 19 تصع 9 ععر 10 أمحذ حمنذ عبذ اهلل حمنود  (6

 ثالثوٌشت و  36 ععروٌ 20 شت ععر 16 أزٍار عسيس حرتوػ  أمحذ  (7

 شبع و ععروٌ 27 أربع ععرة 14 ثالخ ععرة 13 أشيل طاٍر حصني  وادي  (8

 ععروٌأربع و  24 اثيتا ععرة 12 اثيتا ععرة 12 أشيل جميذ محيذ عارف  (9

 مثاٌ و ععروٌ 28 شبع ععرة 17 إحذى ععرة 11 أمل وادذ ؼباح محيذ  (10

 ثالخ و ععروٌ 23 إحذى ععرة 11 اثيتا ععرة 12 آمية رضا أمحذ لطيف  (11

 مخض و ععروٌ 25 اثيتا ععرة 12 ثالخ ععرة 13 أىاٍيذ ياشني أمحذ ناظه  (12

 ععروٌ 20 شبع 7 ثالخ ععرة 13 أىصاو إبراٍيه عبذ خملف  (13

 شبع و ععروٌ 27 أربع ععرة 14 ثالخ ععرة 13 أىفال رياض عواد ٍادي  (14

 ثالثوٌشبع و  37 ععروٌ 20 شبع ععرة 17 أىوار علي دواد ياشني  (15

 اثيتاٌ و ععروٌ 22 ععر 10 اثيتا ععرة 12 أىور عامر خلف محذ  (16

 إحذى و ععروٌ 21 ععر 10 إحذى ععرة 11 آية علي نامل ؼاحل  (17

 ثالثوٌ 30 مثاىي ععرة 18 اثيتا ععرة 12 فريحإمياٌ فرج شعيذ   (18

 اثيتاٌ و ععروٌ 22 ععر 10 اثيتا ععرة 12 ايَاب خليل ٍاظه عباط  (19

 شبع ععرة 17 شت  6 إحذى ععرة 11 بارم طارم عبذ اهلل يوىض  (20

 مخض و ععروٌ 25 أربع ععرة 14 إحذى ععرة 11 بعار حمنود عبذ اهلل ٍيذي  (21

 تصع و ععروٌ 29 شت ععرة  16 ثالخ ععرة 13 دوٍرة خليل إبراٍيه مَذي  (22

 مخض ععرة 15 أربع 4 إحذى ععرة 11 حصاو أمحذ جميذ محيذ  (23

 تصع و ععروٌ 29 مخض ععرة 15 أربع ععرة 14 حصاو ناظه حمنود ناظه  (24

 إحذى و ثالثوٌ 31 شبع ععرة 17 أربع ععرة 14 حصً إبراٍيه حصني علواٌ  (25

 ثالخ و ثالثوٌ 33 تصع ععرة 19 ععرةأربع  14 حيني أنرو محيذ شامل  (26

 شبع و ععروٌ 27 اثيتا ععرة 12 مخض ععرة 15 حيني رياض ننبغ حمنذ  (27

 اثيتاٌ و ثالثوٌ 32 شبع ععرة 17 مخض ععرة 15 خيصاء دليل جميذ عبذاهلل  (28
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 ثالخ و ثالثوٌ 33 شت ععرة 16 شبع ععرة 17 رشول حمنذ أمحذ عبذ  (29

 شبع و ععروٌ 27 أربع ععرة 14 ععرة ثالخ 13 رغذة داشه حمنذ مَبغ  (30

 مخض و ثالثوٌ 35 مثاىي ععرة 18 شبع ععرة 17 رقية عبذ الصالو عبذ امليعه إبراٍيه  (31

 تصع و ثالثوٌ 39 ععروٌ 20 تصع ععرة 19 رقيُ ظهر حمنذ مَاوػ  (32

 (و  2016/  1/  4( يف )  97رشوب بالغياب لعذو تصذيذ الكصط باألمر )  زييب مسري طُ ؼاحل  (33

 أربع و ععروٌ 24 اثيتا ععرة 12 اثيتا ععرة 12 رواد حمنذ ظريف طُ  (34

 إحذى و ثالثوٌ 31 مخض ععرة 15 شت ععرة 16 زييب قاشه جميذ رظيذ  (35

 تصع و ثالثوٌ 39 ععروٌ 20 تصع ععرة 19 زيية إمساعيل خليل حمنود  (36

 ععروٌأربع و  24 اثيتا ععرة 12 اثيتا ععرة 12 شامي غاىذي حامت حمنذ  (37

 ععرة شت 16 بعش 7 تصع 9 شذى دعفر حصني   (38

 شبع و ععروٌ 27 شت ععرة 16 إحذى ععرة 11 شلواٌ أشعذ ىؽيف شعود  (39

 شبع و ععروٌ 27 مخض ععرة 15 اثيتا ععرة 12 مساح فليح حصً موشى  (40

 ثالثوٌ 30 ةإحذى ععر 11 تصع ععرة  19 شَاد أمحذ مخيض داود  (41

 ثالخ و ثالثوٌ 33 مخض ععرة 15 ععرة مثاىي 18 ظفاء حصني علي حصني  (42

 تصع ععرة 19 ععر 10 تصع 9 حصًظَذ ثاير علي   (43

 اثيتاٌ و ععروٌ 22 ثالخ ععرة 13 تصع 9 ظيناء حصً لطيف خسعل  (44

 مخض و ععروٌ 25 ثالخ ععرة 13 اثيتا ععرة 12 ظيناء طاٍر مؽطفى حمنذ  (45

 شبع و ععروٌ 27 ععرةأربع  14 ثالخ ععرة 13 ؼابريً داشه حمنذ ؼاحل  (46

 ععروٌ 20 مثاىي ععرة 8 اثيتا ععرة 12 ضياء حامت عبعوب  شبع  (47

 شت و ععروٌ 26 اثيتا ععرة 12 أربع ععرة 14 عادل عباط علواٌ حصني  (48

 ثالثوٌ 30 مخض ععرة 15 مخض ععرة 15 عباط عبذ الواحذ حمنذ محذ  (49

 مخض و ععروٌ 25 ثالخ ععرة 13 اثيتا ععرة 12 عبذ الكادر حوو خلف فرج  (50

 أربع و ععروٌ 24 ععر 10 أربع ععرة 14 عالء جمول محيذ زيذاٌ  (51

 ثالخ و ععروٌ 23 اثيتا ععرة 12 إحذى ععرة 11 علي عواد مَذي شعيذ  (52

 مثاىي ععرة 18 شبع  7 إحذى ععرة 11 علي قيض عبذ الهريه ىاؼر  (53

 ععروٌتصع و  29 شت ععرة 16 ثالخ ععرة 13 غفراٌ ؼباح شاري رياب  (54

 مثاٌ و ثالثوٌ 38 ععروٌ 20 مثاىي ععرة 18 فاتً حتصني عبذ حميصً  (55

 ثالثوٌ 30 شت ععرة 16 أربع ععرة 14 فاتً زيذ حمنذ ىؽيف  (56

 تصع و ثالثوٌ 39 ععروٌ 20 تصع ععرة 19 فرح ابراٍيه دعفر حمنذ  (57

 مثاٌ و ثالثوٌ 38 ععروٌ 20 مثاىي ععرة 18 قاشه حمنذ داود دٍغ  (58
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 مثاٌ و ععروٌ 28 مخض ععرة 15 ثالخ ععرة 13 رداء حمصً جمليلواء   (59

 تصع و ععروٌ 29 شت ععرة 16 ثالخ ععرة 13 لؤي عبذ الهريه علي عيرب  (60

 مثاٌ و ععروٌ 28 أربع ععرة 14 أربع ععرة 14 مادذ حامذ عبذ اهلل مخيض  (61

 مثاىي ععرة 18 تصع 9 تصع 9 حمنذ داشه رظيذ دييذ  (62

 اثيتاٌ و ثالثوٌ 32 اربع ععرة 14 مثاىي ععرة 18 حصًحمنذ محسة عباط   (63

 شت و ععروٌ 26 ثالخ ععرة 13 ثالخ ععرة 13 حمنذ خالذ حمنذ ؼاحل  (64

 إحذى و ععروٌ 21 مثاىي دردات 8 ثالخ ععرة 13 حمنذ زيذ خلف شبع  (65

 تصع ععرة 19 ععر 10 تصع 9 حمنذ عبذ اهلل محذ عبذاهلل  (66

 أربع و ععروٌ 24 ثالخ ععرة 13 إحذى ععرة 11 حمنذ عالء الذيً ىاؼر حصني  (67

 إحذى و ععروٌ 21 ععر 10 إحذى ععرة 11 حمنذ عيصى عيذاٌ مطر  (68

 مخض ععرة  15 شت 6 تصع 9 حمنذ ياط ؼاحل ظرقي  (69

 تصع ععرة 19 مثاىي دردات 8 إحذى ععرة 11 مرضية حامت عبذ الصتار بطيخ  (70

 شت و ععروٌ 26 ععرة أربع 14 اثيتا ععرة 12 مريه قاشه ؼاحل مَذي  (71

 أربع و ععروٌ 24 تصع 9 مخض ععرة 15 ميض شالو محود عوّيذ  (72

 ثالثوٌ 30 مخض ععرة 15 مخض ععرة 15 ميصاء فاضل مجيل محذ  (73

 اثيتاٌ و ثالثوٌ 32 تصع ععرة 19 ثالخ ععرة 13 دمه عباط دمه شَيل  (74

 ثالثوٌشبع و  37 مثاىي ععرة 18 تصع ععرة 19  ىور حتصني عبذ حميصً  (75

 ثالخ و ععروٌ 23 إحذى ععرة 11 اثيتا ععرة 12 ىور مخاط خسعل نريه  (76

 ثالخ و ععروٌ 23 ثالخ ععرة 13 ععر 10 ىور علي حصني  ىاؼر  (77

 ثالخ و ععروٌ 23 إحذى ععرة 11 اثيتا ععرة 12 ىور حمصً مسعل محيذ  (78

 اثيتاٌ و ععروٌ 22 شبع 7 مخض ععرة 15 ٍبة وليذ عبذ اخلالل عطّية  (79

 أربع و ععروٌ 24 اثيتا ععرة 12 اثيتا ععرة 12 ٍذيل حمنذ قاشه  دبار  (80

 ثالخ و ععروٌ 23 إحذى ععرة 11 اثيتا ععرة 12 والء مجيل شامي محيذ  (81

 شبع و ثالثوٌ 37 تصع ععرة 19 مثاىي ععرة 18 يامسني عبذ األمري علي  (82

 ععروٌأربع و  24 إحذى ععرة 11 ثالخ ععرة 13 يعرب تائُ داود شليه  (83


