
 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
 ( ب) الّدراسة المسائٌة ( / الشعبة )  الثانٌةالمرحلة 

 (  0االستمارة  رقم )          ((     علم النفس النمواسم الماّدة : ))             
 

م                             5102التوقٌع :                                التارٌخ :      /     /                                جنان صالح محمد : اسم أستاذ الماّدة

                                                                                                                                       الدكتور محّمد عبد الّرسول سلمان           
                                                                                                                                                                                              

ملحوظة : هذه االستمارة خالٌة من الحك و الشطب و الحبر ة العربٌة                                                     رئٌس قسم اللغ

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

 

 

 

 اسم الطالب الرباعً ت

معدل الفصل األول 
 % 51من 

معدل الفصل الثانً من  
51 % 

معدل السعً السنوي من  
01 % 

 الملحوظات

  كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

  خمسة وعشرون 52 احدى عشر  00 اربعة عشر  00  شهد خالد احمد عبد   .0

  سبعة وعشرون  51 سبعة عشر  01 عشرة فقط 01  صادق رحٌم غلٌم موسى  .5

  ثمانٌة وعشرون  52 سبعة عشر  01 احدى عشر  00  صباح جاسم ابراهٌم سعد  .3

  خمسة وعشرون 52 خمسة عشر  02 عشرة فقط 01  صفاء ناظم حسان علً  .0

  اربعة وثالثون  30 ستة عشر  02 ثمانٌة عشر  02  ضحى قاسم محمد حمود  .2

  وعشرون  ىاثن 55 احدى عشر  00 احدى عشر 00  طه ٌاسٌن جاسم محمد   .2

  تسعة وثالثون  33 تسعة عشر  03 عشرون 51 طٌبه سعد كامل عٌدان   .1

  ثمانٌة وعشرون  52 سبعة عشر  01 احدى عشر  00  عبد العزٌز علً ابراهٌم زباله  .2

  وثالثون  ىاثن 35 سبعة عشر  02 ستة عشر  02  عبٌر حامد زوٌن خرنوب   .3

  ستة وعشرون  52 اربعة عشر  00 اثنى عشر  05  عبٌر حسن لطٌف علً  .01

  سبعة وعشرون  51 اربعة عشر  00 ثالثة عشر  03  عال اسماعٌل ابراهٌم سعٌد   .00

  سبعة وعشرون  51 خمسة عشر  02 اثنى عشر  05 عالء تحسٌن فاضل سلمان  .05

  ثمانٌة وعشرون  52 ثمانٌة عشر  02 عشرة فقط 01 علً ابراهٌم سعدي كرٌم  .03

  خمسة وعشرون  52 اثنى عشر  05 ثالثة عشر  03  علً عادل شهاب احمد  .00

  خمسة وعشرون  52 خمسة عشر  02 عشرة فقط  01  علً عباس علً حسن   .02

  وعشرون  ىاثن 55 اثنى عشر  05 عشرة فقط  01  علً عبد المجٌد رشٌد لطٌف   .02

  سبعة وعشرون  51 احدى عشر  00 ستة عشر  02  علً عدنان ابراهٌم علً   .01

  سبعة وعشرون  51 سبعة عشر  71 عشره فقط 01  علً عزٌز كرٌم جدوع   .02

  وعشرون  ىاثن 55 عشرة فقط  71 اثنى عشر  05  علً مظهر عبد الخالق شهاب   .03

  احدى وثالثون  30 خمسة عشر     02 ستة عشر  02  علٌاء حسٌن علً احمد   .51

  اربعة وعشرون  50 اثنى عشر  05 احدى عشر  05  عٌسى ٌاسٌن جاسم محمد   .50

  ثالثون فقط  31 ستة عشر  02 اربعة عشر  00 غفران ٌونس محمود ٌونس   .55

  ثمانٌة وعشرون  52 ستة عشر  02 اثنى عشر  05  قبس رزوقً وهٌب عمر  .53

 0/0/5102( فً 31رسوب بالغٌاب لعدم تسدٌد القسط باألمر )ش. ط. م/ كوثر رعد غانم طارش  .50

  ثمانٌة وعشرون  52 سبعة عشر  01 احدى عشر 00 ماهر علً حسٌن محمد   .52

  سبعة وعشرون  51 خمسة عشر  02 اثنى عشر  05  محمد حسن سلمان جدوع   .52

  ثمانٌة وعشرون  52 سبعة عشر  01 احدى عشر  00  محمد حسٌن محمود وهاب  .51

  اربعة وثالثون  30 ستة عشر  02 ثمانٌة عشر  02  محمد علً صالح لفته   .52

  ثالثة وثالثون 33 سبعة عشر  01 ستة عشر  02  محمد فؤاد جناب جاسم  .53

  احدى وعشرون 50 احدى عشر  00 عشرة فقط 01  محمد منٌب اسماعٌل طه   .31

  تسعة وعشرون  53 ستة عشر  71 ثالثة فقط 03  محمد نجم عبد مخلف شاطً   .30

  اربعة وثالثون  30 سبعة عشر  01 سبعة عشر 01  مروه بالسم جوري سلمان  .35
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 (  0االستمارة  رقم )          ((     علم النفس النمواسم الماّدة : ))             
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  اربعة وثالثون  30 سبعة عشر  01 سبعة عشر  01  خالد صبحً كاظم ه مرو  .33

  اربعة وعشرون 51 ستة عشر  71 احدى عشر  00 مرٌم محمد حردان مسعود  .30

  ستة وعشرون  52 ستة عشر  02 عشرة فقط  01  مرٌم محمود علوان حمد   .32

  سبعة وعشرون  51 سبعة عشر  01 عشرة فقط 01  مصطفى جاسم جواد جعفر   .32

  خمسة وعشرون  52 خمسة عشر  02 عشرة فقط 01 مصطفى صفر مهدي حسٌن  .31

  ستة وعشرون  52 ستة عشر  02 عشرة فقط 01  مصطفى عادل مظهر داود   .32

  خمسة وعشرون  52 خمسة عشر  71 عشرة فقط 01 مصطفى عبد خضٌر احمد  .33

  تسعة وعشرون  53 خمسة عشر  71 اربعة عشر  00  مصطفى هٌالن دٌوان راضً   .01

  تسعة وعشرون  53 سبعة عشر 01 عشر  ثنىا 05  منار عبد المنعم عبد الجبار خلف  .00

  اربعة وعشرون  50 اثنى عشر 71 اثنى عشر  05  مها عباس محمد رمٌض   .05

 0/0/5102( فً 31رسوب بالغٌاب لعدم تسدٌد القسط باألمر )ش. ط. م/  مهند صباح سعدون رشٌد   .03

  سبعة وعشرون 51 خمسة عشر  02 اثنى عشر  05  مهند طالب حسٌن هاشم   .00

  ستة وعشرون  52 ستة عشر  02 عشرة فقط  01  مهند عبد الرزاق ٌاسٌن محمود  .02

  ثمانٌة وعشرون  52 سبعة عشر  01 احدى عشر  00  مٌعاد زٌد مالك احمد   .02

  ستة وعشرون  52 خمسة عشر  02 احدى عشر 00  نبهان جمال ٌاس علً   .01

  ثالثة وعشرون  53 ثالثة عشر 03 عشرة فقط 01 نسرٌن محمد مٌس سعٌد   .02

 0/0/5102( فً 31رسوب بالغٌاب لعدم تسدٌد القسط باألمر )ش .ط. م/ نصٌفنهله وهٌب محمود   .03

  احدى وثالثون  30 سبعة عشر  01 اربعة عشر  00 نوال طلب عواد علً   .21

  تسعة وثالثون 33 عشرون فقط  51 تسعة عشر  03 الهدى ٌوسف نوار صالح  نور  .20

  ثالثون فقط 31 ستة عشر  02 اربعة عشر  00  نور بالسم جوري سلمان   .25

  ثالثة وثالثون  33 ستة عشر 02 سبعة عشر  01 نور حمدي خزعل حسن  .23

  سبعة عشرون 51 خمسة عشر 02 اثنى عشر  05 نور محمد مهدي محجوب   .20

  ستة وعشرون  52 خمسة عشر  02 اثنى عشر  00  نورس ناجً خزعل نصٌف  .22

  احدى وثالثون  30 خمسة عشر 02 ستة عشر  02  هاجر رعد اسماعٌل محمد   .22

  ثالثون فقط 31 سبعة عشر  01 ثالثة عشر  03  هدى توفٌق جاسم محمد   .21

  ثالثة وثالثون  33 ثمانٌة فقط  02 خمسة عشر  02  هدى خلٌل ابراهٌم خضٌر   .22

  ثالثون فقط  31 ستة عشر  02 اربعة عشر  00  هدى رحمن حمود احمد  .23

  احدى وثالثون 30 خمسة عشر  02 ستة عشر  02  ٌاسر محمد حسن علً   .21

 51/05/5102( فً 01350ترقٌن قٌد بناًء على طلبه باألمر )ش. ط .م/  ٌاسر ٌوسف منصور   .20

  ثالثة وثالثون  33 سبعة عشر  01 ستة عشر  02 ٌاسٌن جاسم محمد محمود  .25


