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 اسم الطالب الرباعً ت
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  خمسة وعشرون 52 اربعة عشر 00 احدى عشر 00 حٌدر سعٌد حسن علوان   .33

  ثمانٌة وثالثون 32 تسعة عشر 03 تسعة عشر 03 حٌدر نصٌف سعود حمد    .30

  ستة وعشرون 52 اربعة عشر 00 اثنا عشر 05 دعاء علً عدنان احمد   .32



 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 السنوي

   : ًّ  م 5102 – 5102للعام الدراس
 ) الّدراسة المسائٌة ( / الشعبة ) أ(   الثانٌةالمرحلة 

 (  0((       االستمارة  رقم )         ادارة تربوٌةاسم الماّدة : ))           
 

م                             5102التوقٌع :                                التارٌخ :      /     /     م.م. سهام محمود خمٌس                   : اسم أستاذ الماّدة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       الدكتور محّمد عبد الّرسول سلمان           
بر رئٌس قسم اللغة العربٌة                                                     ملحوظة : هذه االستمارة خالٌة من الحك و الشطب و الح

 م 5102 ٌخ :     /       /األبٌض و التطوٌخ و تكتب بالقلم السوفت األزرق .                                   التار

 

 

 

  
 

  ثالثون 31 سبعة عشر 01 ثالثة عشر 03 دالل علً حسٌن محمد   .32
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