
  

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                    
  جامعة ديالى 

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (الجغرافيةقسم ) اخريجو

 *                            االولالدور  -(1025-1024) للعام الدراسي                          
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب ي للطالباالسم الرباع ت

 جيد جدا  775588 شُٚة ْٛثى ظهطاٌ عهٙ 1

 جيد جدا 705875 يسٚى عهٙ دعٍٛ عهٙ  2

 جيد جدا 705502 فاطًّ دعٍٛ ْاد٘ غائة 3

 جيد جدا 705272 ظٓا يسشد فٓد ظثع 4

 جيد 805077 سشُٚة ظايٙ اظًاعٛم خضٛ 5

 جيد 805827 يصطفٗ جاظى دمحم ازشٚج 6

 جيد 805678 شْساء غانة عهٙ ضادٙ 7

 جيد 805500 فاطًّ ظعد َاجٙ دًٛد 8

 جيد 805421 شْساء عثد انعتاز ادًد ظٓاو 9

 جيد 875756 آّٚ شٚاد اٚاد جهٛم 11

 جيد 885740 زظم دمحم يذًٕد َصٛف 11

 جيد 865202 خداويٛط عثد دعٍٛ  12

 جيد 855721 ظجٗ دعٍ فاضم ايٍٛ 13

 جيد 855050 اظٛا ادًد اتساْٛى دًاد٘ 14

 جيد 855028 اظساء َٕٚط طّ دعٍٛ 15

 جيد 745678 ظًٌٕٛ ٚاظٍٛ كايم جاظى 16

 جيد 845517 غعاٌ جًعّ دعٍٛ عهٙ 17

 جيد 845146 َٕز فاضم خاند دفهّ 18

 جيد 875045 فاطًّ دافع يذًٕد زشٛد 19

 جيد 875072 زٔاء شاكس يذًٕد ظهًاٌ 21
   

  
 

   ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 * التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                   
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (الجغرافيةقسم ) اخريجو

 *                 االول الدور  -(1025-1024) للعام الدراسي                      
 

 رـــــــــالتقدي لتخرج للطالبمعدل ا االسم الرباعي للطالب ت

 جيد 875507 فاطًّ ظسداٌ ظهٛى دسٚجٙ 21

 جيد 875070 صفاء ٚاض عٕدج َاٚم 22

 جيد 875080 زفٛدِ ْشاو دعٍٛ دعٍ 23

 جيد 815776 اٚالف دعٍ عهٙ خهف 24

 جيد 815075 تًازِ جٕاد عثد دمحم 25

 جيد 717791 افساح ظايٙ دًٛد يجٛد 26

 جيد 825801 ع خًاضصفاء زعد ظث 27

 جيد 825107 ٔالء كسٚى يٓد٘ عُٛص 28

 جيد 805048 اتساز ادًد شاكس عثٛد 29

 جيد 805610 عثد هللا ادًد جهٕب اتساْٛى 31

 متوسط 605681 شْساء شايم عهٙ اتساْٛى 31

 متوسط 605570 شْساء دعٍٛ ْاد٘ غائة 32

 متوسط 605451 دعٍٛ دًاد٘ صادة َاْٙ 33

 متوسط 605184 دًٛد زاضٙ َاٚف شْساء 34

 متوسط 605275 ْدٚم عثد انذعٍٛ عثد انقادز يذًٕد 35

 متوسط 605224 دعاء صفاء ْاشى أدًد 36

 متوسط 675480 دعاء دعٍٛ دداو ذٚاب 37

 متوسط 675115 يصطفٗ ظايٙ شجاع عٕاد 38

 متوسط 675111 دُاٌ دايد كاظى شٛاع 39

 متوسط 685875 ظٕالف دمحم عثٕد دمحم 41
 

  
 
 
  

   ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 * التسجيل الصباحي شعبة



  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                 
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (الجغرافيةقسم ) اخريجو

 *                     االول الدور  -(1025-1024) للعام الدراسي                     
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب للطالباالسم الرباعي  ت

 متوسط 685518 فاطًّ دثٛة اتساْٛى عهٙ 41

 متوسط 685465 َٕزا َٓاد دكًت عازف 42

 متوسط 685160 أّٚ ظًٛس يذًٕد دًد 43

 متوسط 685277 َعسٍٚ ٚاظٍٛ ادًد ٔاد٘ 44

 متوسط 685080 دٍُٛ دأد عثد انعالو َجى 45

 متوسط 665761 عهٙ أشْاز ْاد٘ دعٍٛ 46

 متوسط 665716 ختاو دمحم عثد هللا خضٛس 47

 متوسط 665580 ادًد دعٍ فاضم اتساْٛى 48

 متوسط 665260 زَا عالء كسٚى عثد انسدًٍ 49

 متوسط 665085 زْاو عثد انْٕاب ظهًاٌ دمحم عهٙ 51

 متوسط 665060 أزاض ادعاٌ عهٙ عثاض 51

 متوسط 655007 غفساٌ جًعّ دعٍ عهٙ 52

 متوسط 655660 اظساء جًال عثد هللا ٕٚظف 53

 متوسط 655485 اثٛس يُعى ٔدٛد يصتاٌ 54

 متوسط 655467 شرٖ فاضم خًاض جعاو 55

 متوسط 655704 عهٙ عثاض عهٙ خاٌ 56

 متوسط 655140 َٕز اتساْٛى عثاض شٛذاٌ 57

 متوسط 655288 زفم َٕٚط شاكس يذًٕد 58

 متوسط 655264 ظعد ادًد يُصٕز خهف 59

 متوسط 655050 َٕزض صفاء َصس هللا دمحم 61

       

  
 
 
  

 

 ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 * التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (الجغرافيةقسم ) اخريجو

 *                     االولالدور  -(1025-1024) للعام الدراسي                      
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 متوسط 645767 كساز دمحم دعٍ خًٛط 61

 متوسط 645727 ء جًال قدٔز٘ يذًٕداٜ 62

 متوسط 645750 أًٚاٌ فالح فهٛخ دعٍ 63

 متوسط 645172 ْدٖ عجٛم دمحم كاظى 64

 متوسط 645281 ثد انسدًٍ دمحم عصٚصّْ زٚى ع 65

 متوسط 645206 ْدٚم طالل ادًد تدز 66

 متوسط 675754 خٕنّ يجٛد زشٛد عٕٚد 67

 متوسط 675847 عٛد تٓاء ظهًاٌ خهٛفح 68

 متوسط 675127 سٚعالء دعٍٛ عهٙ ثا 69

 متوسط 675127 ياجد تاظى َاظى ظفٛس 71

 متوسط 675015 اظساء يؤٚد خانص ادًد 71

 متوسط 615017 عالء عثد انكسٚى جاظى دمحم 72

 متوسط 615025 ٛادچتشسٖ غاش٘ عُاد  73

 متوسط 615027 َٕزا صثذٙ كايم عطٛح 74

 متوسط 615270 َٕز يعٍ أظعد كاظى 75

 متوسط 615080 ْثّ يجٛد يُصٕز طّ 76

 متوسط 625704 اظساء جاظى دمحم دعٌٕ 77

 توسطم 625600 دًٛد زشٛد عٛعٗ عثاض 78

 متوسط 625604 ادًد َٓاد دكًت عازف 79

 متوسط 625576 ْدٖ ظهًاٌ كايم جًٛم 81
 

  
  

 
  

 ج االلكترونيةيلتخرا منظومة

 * التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية                                         

 سة الصباحيةالدرا (الجغرافيةقسم ) اخريجو

 *                   االولالدور  -(1025-1024) للعام الدراسي                       
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 متوسط 625408 دٛدز عدَاٌ إَٔز ْٔاب 81

 متوسط 625787 دمحم خهف ْاشى دمحم 82

 متوسط 625772 عدَاٌ عاصٙ خهف دعٍٛ 83

 متوسط 625107 دعٍٛ ٕٚظف ادزٚط ْالل 84

 متوسط 605812 تكس يثدز كايم خضٛس 85

 متوسط 605665 ْدٚم عثد انعالو ْاد٘ صانخ 86

 متوسط 615487 ٔالء طالل فاضم دعٍٛ 87

 متوسط 605476 خهٛفّ ثايس يُصٕز دعٍ 88

 متوسط 605755 دمحم يذًٕد طّ ٚاظٍٛ 89

 متوسط 615706 ع خًٛطيثُٗ يذًٕد ظث 91

 متوسط 605281 دُٚا يثُٗ اكسو دمحم 91

 متوسط 605000 عهٙ يانك يٓد٘ جاظى 92

 مقبول 505068 شُّٚ اصغس عٛداٌ ظْٕال 93

 مقبول 597851 ديٕع ادًد دعٍ زيٛض 94

 مقبول 505650 دمحم فٕش٘ دًٕد٘ ْاد٘ 95

 مقبول 505675 اتساْٛى عثد هللا خهف عٛاغ 96

 مقبول 575858 د َٕٚط يذًٕد َٕٚطيُٓ 97

 مقبول 585860 ْشاو ثايس عثد زدًاٌ 98

 
 

  
 
 

 ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 * التسجيل الصباحي شعبة   


