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  2005/2006 83.21 االول انثى عراقي جنان خلٌفة عباس اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .1

  2005/2006 80.019 االول ذكر عراقي ٌاسر فاروق عباس اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .2

  2005/2006 78.937 االول ذكر عراقي وسام محمود هدو اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .3

  2005/2006 76.737 االول انثى عراقي امال حاجم سلطان اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .4

  2005/2006 76.014 االول انثى عراقي هدى عبد اللطٌف بكر اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .5

  2005/2006 74.565 االول ذكر عراقي سعد محمد محمود اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .6

  2005/2006 74.15 االول ذكر عراقي لؤي هشام محمد اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .7

  2005/2006 73.947 االول ذكر عراقي ٌحٌىعمر عبود  اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .8

  2005/2006 73.901 االول ذكر عراقي رائد حمد خلف اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .9

  2005/2006 73.694 االول ذكر عراقي رؤوف سلمان شكر اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .10

  2005/2006 72.727 االول ذكر عراقي دحام محمدقاسم  اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .11

  2005/2006 72.463 االول انثى عراقي ٌسرى خضٌر عباس اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .12

  2005/2006 72.298 االول ذكر عراقي محمد علً شاكر اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .13

  2005/2006 72.291 االول ذكر عراقي احمد جاسم محمد اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .14

  2005/2006 71.543 االول ذكر عراقي محمد ابراهٌم خمٌس اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .15

  2005/2006 69.829 االول ذكر عراقي كرٌم خلٌل ابراهٌم اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .16

  2005/2006 69.712 االول ذكر عراقي علً سلمان داود اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .17

  2005/2006 69.248 االول ذكر عراقي مقدام سلمان قدوري اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .18

  2005/2006 69.211 االول انثى عراقي حسن خلفعلٌة  اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .19

  2005/2006 69.105 االول ذكر عراقي احمد عبد الباقً عبود اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .20

  2005/2006 69.56 االول ذكر عراقي محمد غالب كرٌم اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .21

  2005/2006 69.31 االول ذكر عراقي سالم ماجد عبود اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .22

  2005/2006 68.272 االول ذكر عراقي عواد صالح عواد اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .23

  2005/2006 68.155 االول ذكر عراقي مشرق سعد ابراهٌم اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .24

  2005/2006 67.385 االول انثى عراقي اسراء عبد الوهاب خمٌس اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .25

  2005/2006 67.326 االول انثى عراقي رشا حسن مصلح اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .26



                                   

  2005/2006 67.112 االول ذكر عراقي اٌسر محمد عزٌز اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .27

  2005/2006 67.52 االول ذكر عراقي نور ٌوسف علوان اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .28

  2005/2006 66.558 االول ذكر عراقي حسٌن عبود كاظم اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .29

  2005/2006 66.476 االول انثى عراقي حٌاة ناظم ولً اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .30

  2005/2006 66.248 االول ذكر عراقي اٌسر جهاد خضٌر اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .31

  2005/2006 66.151 االول ذكر عراقي محمد خمٌس نهار اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .32

  2005/2006 65.988 االول ذكر عراقي اٌاد عامر محمود اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .33

  2005/2006 65.895 االول ذكر عراقي احمد علً فرحان اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .34

  2005/2006 65.237 االول ذكر عراقي وسام جواد كاظم اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .35

  2005/2006 65.158 االول ذكر عراقي اسامة رشٌد سلطان اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .36

  2005/2006 65.017 االول ذكر عراقي فٌصل شهابمؤٌد  اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .37

  2005/2006 64.715 االول ذكر عراقي عمر احمد سحاب اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .38

  2005/2006 64.702 االول انثى عراقي سوسن محمد جبر اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .39

  2005/2006 64.525 االول انثى عراقي بروٌن ابراهٌم فتاح اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .40

  2005/2006 64.189 االول انثى عراقي انتصار محمد مطشر اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .41

  2005/2006 64.075 االول ذكر عراقي احمد متعب خلف اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .42

  2005/2006 63.855 االول انثى عراقي نجاح نجم عبٌد اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .43

  2005/2006 63.744 االول ذكر عراقي علً عباس حٌدر اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .44

  2005/2006 63.708 االول ذكر عراقي احمد عونت امٌن اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .45

  2005/2006 63.466 االول ذكر عراقي محسن هادي اسماعٌل اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .46

  2005/2006 63.459 االول ذكر عراقي جمال عبد العزٌز محمد اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .47

  2005/2006 63.347 االول ذكر عراقي مضر محمد صالح اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .48

  2005/2006 63.223 االول ذكر عراقي عالء مظفر نصر هللا اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .49

  2005/2006 63.198 االول ذكر عراقي وجدي عوض عبد هللا اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .50

  2005/2006 63.104 االول ذكر عراقي سعد جاسم محمد اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .51

  2005/2006 62.547 االول ذكر عراقي مجٌد حبٌب مجٌد اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .52

  2005/2006 62.537 االول ذكر عراقي اسامة حسن علً اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .53

  2005/2006 62.452 االول انثى عراقي نادٌة صالح محمد اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .54

  2005/2006 62.426 االول ذكر عراقي حسٌن عبد جاسم اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .55



                                   

  2005/2006 62.276 االول ذكر عراقي رعد سرحان سحاب اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .56

  2005/2006 62.248 االول ذكر عراقي صالح عامر كامل اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .57

  2005/2006 62.5 االول انثى عراقي رنا عدنان احمد اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .58

  2005/2006 62.079 االول ذكر عراقي عبد الحمٌد مطشر عبد الحمٌد اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .59

  2005/2006 61.832 االول ذكر عراقي فالح حسن خلف اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .60

  2005/2006 61.799 االول ذكر عراقي علً ناصر حسٌن اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .61

  2005/2006 61.706 االول ذكر عراقي ضٌاء سلمان محمود اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .62

  2005/2006 61.212 االول ذكر عراقي عمر حسن نصر هللا العربيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .63

  2005/2006 61.11 االول ذكر عراقي غسان ٌاسٌن لطٌف اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .64

  2005/2006 61.036 االول ذكر عراقي عالء مالك زٌدان اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .65

  2005/2006 61.023 االول ذكر عراقي حٌدر طالب مجٌد اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .66

  2005/2006 60.963 االول انثى عراقي ازهار سلوم عواد اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .67

  2005/2006 60.858 االول ذكر عراقي فالح قحطان ٌاسٌن اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .68

  2005/2006 60.856 االول ذكر عراقي عبد اللطٌف عباس هادي اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .69

  2005/2006 60.564 االول ذكر عراقي عبد الملك ٌوسف صالح اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .70

  2005/2006 60.559 االول انثى عراقي عبٌر علً حسٌن اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .71

  2005/2006 60.443 االول ذكر عراقي نوفل احمد عبد االمٌر اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .72

  2005/2006 59.806 االول ذكر عراقي احمد ٌاسٌن عبد علً اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .73

  2005/2006 59.658 االول ذكر عراقي وسام شاكر محمود اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .74

  2005/2006 59.058 االول انثى عراقي شٌماء رشٌد عبد القادر اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .75

  2005/2006 58.555 االول ذكر عراقي غانم فوزي كاظم اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .76

  2005/2006 58.399 االول ذكر عراقي قصً ناجً حتو اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .77

  2005/2006 58.212 االول ذكر عراقي ضٌاء مزهر حبٌب اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .78

  2005/2006 58.102 االول ذكر عراقي عمار سعد عبد الوهاب اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .79

  2005/2006 57.748 االول ذكر عراقي قٌس ذٌاب عبد علً العربيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .80

  2005/2006 57.608 االول ذكر عراقي صالح حسٌن علً اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .81

  2005/2006 56.901 االول انثى عراقي اٌناس سلمان ٌاس اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .82

  2005/2006 56.773 االول ذكر عراقي محمد خالد عبد اللطٌف اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .83

  2005/2006 55.6 االول ذكر عراقي محمود شهاب احمد اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .84
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  2005/2006 79.89 االول انثى عراقي اٌمان احمد حسون االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى . .1

  2005/2006 76.092 االول انثى عراقي صبا احمد قاسم االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .2

  2005/2006 73.461 االول ذكر عراقي عٌالابو ذر حمٌد  االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .3

  2005/2006 73.047 االول انثى عراقي رغد رحٌم ناٌف االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .4

  2005/2006 72.594 االول ذكر عراقي مصطفى فلٌح حسن االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .5

  2005/2006 72.104 االول ذكر عراقي سٌف سعد محمد االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .6

  2005/2006 71.415 االول انثى عراقي هدى علً عبد الحسٌن االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .7

  2005/2006 71.278 االول ذكر عراقي افراح ٌحٌى خالد االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .8

  2005/2006 70.973 االول ذكر عراقي مرٌم محمود حسن االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .9

  2005/2006 69.017 االول ذكر عراقي فرات فاروق ابراهٌم االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .10

  2005/2006 68.578 االول ذكر عراقي شٌالن عبد الرضا علً االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .11

  2005/2006 66.362 االول انثى عراقي فاتن جلٌل جابر االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .12

  2005/2006 65.454 االول انثى عراقي رضٌة عبد الوهاب زعٌان االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .13

  2005/2006 65.165 االول انثى عراقي بشٌر امٌنهاوزٌن  االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .14

  2005/2006 63.149 االول انثى عراقي اسراء احمد علً االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .15

  2005/2006 63.021 االول انثى عراقي بٌداء ماجد ولً االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .16

  2005/2006 62.821 االول ذكر عراقي نشوان احمد شوكت االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .17

  2005/2006 62.279 االول ذكر عراقي زٌاد علً زٌدان االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .18

  2005/2006 62.055 االول انثى عراقي افاق رعد عبد الكرٌم  االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .19

  2005/2006 61.668 االول انثى عراقي زٌنب نبٌل عباس االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .20

 االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .21
 عراقي شٌماء احمد فاضل

 انثى
؟.61 االول

205 
2005/2006  

  2005/2006 61.131 االول ذكر عراقي عدي زٌد عباس االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .22

  2005/2006 61.83 االول انثى عراقي زهراء ٌحٌى سلمان االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .23



                                   

  2005/2006 60.578 االول انثى عراقي عفراء طالل عبد المجٌد االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .24

  2005/2006 60.317 االول انثى عراقي شفٌق توفٌقسلٌمة  االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .25

  2005/2006 59.573 االول انثى عراقي شٌماء مجٌد محمد االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .26

  2005/2006 59.259 االول ذكر عراقي حٌدر محمد جواد االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .27

  2005/2006 58.953 االول ذكر عراقي مصطفى محمد فاضل االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .28

  2005/2006 58.945 االول ذكر عراقي بشار جاسم صالح االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .29

  2005/2006 58.875 االول ذكر عراقي ساهر شاكر محمود االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .30

  2005/2006 58.705 االول ذكر عراقي سٌروان عدنان علً االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .31

  2005/2006 58.628 االول انثى عراقي هدى طالب علً االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .32

  2005/2006 58.454 االول ذكر عراقي علً سلمان مزبان االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .33

  2005/2006 58.371 االول ذكر عراقي احمد علً حسن االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .34

  2005/2006 58.231 االول ذكر عراقي وسام جاسم محمد االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .35

  2005/2006 57.609 االول ذكر عراقي فاضل ظاهر مصطاف االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .36

  2005/2006 57.524 االول ذكر عراقي كنعان جداع فٌاض االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .37

  2005/2006 56.973 االول انثى عراقي سعاد اسماعٌل محمد االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .38

  2005/2006 56.938 االول ذكر عراقي احمد تركًوضاح  االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .39

  2005/2006 56.915 االول ذكر عراقي حسٌن فرج عباس االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .40

  2005/2006 56.113 االول ذكر عراقي عمر صبٌح عباس االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .41

  2005/2006 55.709 االول ذكر عراقي عادل صادق محمد االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .42

 

 

 ت
الجام

 عة
 الجنس الجنسٌة اسم المتخرج القسم الكلٌة

الدور الذي 
نجح فٌه 

 الطالب
 المالحظات سنة التحرج المعدل

  2005/2006 75.432 االول ذكر عراقي اسعد محمد مطشر التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .1

  2005/2006 74.689 االول انثى عراقي ثناء حسٌن عطٌة التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .2

  2005/2006 73.73 االول انثى عراقي انوار فاروق شاكر التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .3



                                   

  2005/2006 73.016 االول ذكر عراقي جاسم وادي هٌالن التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .4

  2005/2006 72.774 االول ذكر عراقي صباح سامً علوان التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .5

  2005/2006 72.322 االول ذكر عراقي رعد عبد الواحد عبد هللا التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .6

  2005/2006 72.239 االول ذكر عراقي قاسم حمٌد سالم التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .7

  2005/2006 71.351 االول ذكر عراقي مهند عباس محمد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .8

  2005/2006 71.331 االول انثى عراقي بٌداء فٌصل احمد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .9

  2005/2006 69.779 االول ذكر عراقي عصام صالح سلمان التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .10

  2005/2006 69.565 االول ذكر عراقي ٌوسف محمد محمود التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .11

  2005/2006 69.338 االول ذكر عراقي عبد الرحمن عبود حسٌن التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .12

  2005/2006 69.128 االول انثى عراقي نهى علً محمد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .13

  2005/2006 69.066 االول ذكر عراقي محمد حٌدر عزٌز التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .14

  2005/2006 68.127 االول ذكر عراقي حسٌن مدحً حسٌن التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .15

  2005/2006 66.789 االول ذكر عراقي رفعت مذري شراد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .16

  2005/2006 66.594 االول ذكر عراقي عبد الرحمن عبد هللا  محمد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .17

  2005/2006 66.09 االول ذكر عراقي وعد هللا مبدر ٌاس التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .18

  2005/2006 65.773 االول ذكر عراقي عمر عصمت مجٌد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .19

  2005/2006 65.754 االول ذكر عراقي علً حسن الزم التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .20

  2005/2006 65.639 االول ذكر عراقي ولٌد ابراهٌم حبٌب التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .21

  2005/2006 65.81 االول انثى عراقي زٌنب سعٌد محمد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .22

  2005/2006 64.316 االول ذكر عراقي حٌدر عبد حسٌن التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .23

  2005/2006 64.222 االول ذكر عراقي حسن فالح حسن التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .24

  2005/2006 64.125 االول انثى عراقي مها محمود جاسم التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .25

  2005/2006 64.024 االول ذكر عراقي عدنان عبد اللطٌف خلٌل التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .26

  2005/2006 63.856 االول ذكر عراقي ثعبان خلٌل خلٌفة التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .27

  2005/2006 63.731 االول انثى عراقي مً جمٌل عزٌز التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .28

  2005/2006 63.556 االول انثى عراقي حال وادي حسٌن التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .29

  2005/2006 63.544 االول ذكر عراقي احمد علً صالح التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .30

  2005/2006 62.729 االول ذكر عراقي شعبان عناد حسب هللا التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .31



                                   

  2005/2006 62.254 االول ذكر عراقي نبراس حسٌن اسماعٌل التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .32

  2005/2006 62.206 االول انثى عراقي االء سعد نصٌف التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .33

  2005/2006 62.11 االول ذكر عراقي جاسم راضً محمود التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .34

  2005/2006 61.967 االول ذكر عراقي ناصر سعد علٌوي التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .35

  2005/2006 61.706 االول ذكر عراقي جبار داود سلمان التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .36

  2005/2006 61.046 االول ذكر عراقي عباس فاضل جاسم التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .37

  2005/2006 60.861 االول انثى عراقي زٌنب مطشر عبد هللا التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .38

  2005/2006 60.687 االول ذكر عراقي محمد طه محمد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .39

  2005/2006 60.622 االول ذكر عراقي ثائر عدنان نجاد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .40

  2005/2006 60.412 االول انثى عراقي سراب جعفر محمد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .41

  2005/2006 60.354 االول ذكر عراقي علً محمد جهاد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .42

  2005/2006 59.919 االول انثى عراقي صباح نوري شوكت التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .43

  2005/2006 59.887 االول انثى عراقي زحل صفاء عبد الكرٌم التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .44

  2005/2006 59.519 االول ذكر عراقي خالد سلمان عالي التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .45

  2005/2006 59.89 االول ذكر عراقي محمد كهالن محمود التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .46

  2005/2006 59.12 االول ذكر عراقي صفاء سلمان عبد هللا التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .47

  2005/2006 59.01 االول ذكر عراقي فراس طالب هادي التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .48

  2005/2006 58.999 االول ذكر عراقي عثمان عبد هللا حسٌن التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .49

  2005/2006 58.894 االول انثى عراقي فردوس سمٌن ابراهٌم التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .50

  2005/2006 58.864 االول ذكر عراقي عمار خمٌس جواد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .51

  2005/2006 58.644 االول ذكر عراقي علً قحطان احمد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .52

  2005/2006 57.318 االول ذكر عراقي عمار جاسم محمد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .53

  2005/2006 56.993 االول ذكر عراقي سلمان عدنان كانون التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .54

  2005/2006 55.192 االول ذكر عراقي قاسم رحمن بٌرك التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .55

 

 



                                   

 ت
الجام

 عة
 الجنس الجنسٌة اسم المتخرج القسم الكلٌة

الدور الذي 
نجح فٌه 

 الطالب
 المالحظات التحرجسنة  المعدل

  2005/2006 83.6 االول ذكر عراقي جمال عبد مندٌل الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 1

  2005/2006 76.229 االول ذكر عراقي اوس احمد كمر الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 2

  2005/2006 76.039 االول ذكر عراقي حسٌن علً مجٌد الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 3

  2005/2006 74.219 االول ذكر عراقي صباح فارس محمد الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 4

  2005/2006 74.26 االول ذكر عراقي قاسم ابراهٌم عبٌد الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 5

  2005/2006 73.128 االول انثى عراقي لمٌاء حسن محمود الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 6

  2005/2006 72.384 االول ذكر عراقي حامد شدهان ابراهٌم الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 7

  2005/2006 71.852 االول انثى عراقي اٌناس شكر محمود الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 8

  2005/2006 67.099 االول ذكر عراقي محمد شكر محمود حسن الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 9

  2005/2006 66.514 االول ذكر عراقي مهند فهد عبد العالً الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 10

  2005/2006 65.04 االول ذكر عراقي اكرم فٌاض كاظم الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 11

  2005/2006 64.338 االول ذكر عراقي حٌدر امٌن مجٌد الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 12

  2005/2006 64.265 االول ذكر عراقي حٌدر حسٌن علً الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 13

  2005/2006 63.563 االول ذكر عراقي محمد حاتم محمد الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 14

  2005/2006 62.407 االول ذكر عراقي عدي ثانً سلٌمان الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 15

  2005/2006 61.246 االول ذكر عراقي اٌوب مكً مصطفى الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 16

  2005/2006 59.37 االول ذكر عراقي نذٌر ساجت كرٌم الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 17

  2005/2006 55.453 االول ذكر عراقي فائز خلٌل ابراهٌم الجغرافية األصمعي/التربية ديالى 18

 

 

 ...الدور الثانً



                                   

 

 

 ت
الجام

 عة
 الجنس الجنسٌة اسم المتخرج القسم الكلٌة

الدور الذي 
نجح فٌه 

 الطالب
 المالحظات سنة التحرج المعدل

  2005/2006 66.841 االثاني انثى عراقي ودٌان محسن سٌوس اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .1

  2005/2006 64.936 االثاني ذكر عراقي علً جوامٌر نكة اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .2

  2005/2006 63.958 االثاني ذكر عراقي عمر محمد شنو اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .3

  2005/2006 58.622 االثاني انثى عراقي حال سعد هادي اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .4

  2005/2006 58.425 االثاني ذكر عراقي احمد رعد عبد اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .5

  2005/2006 57.091 االثاني ذكر عراقي وسام فٌصل حسٌن اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .6

  2005/2006 57.802 االثاني ذكر عراقي اسماعٌل ابراهٌم دوالب اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .7

  2005/2006 57.392 االثاني ذكر عراقي خالد رحمن شرقً اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .8

  2005/2006 56.911 االثاني ذكر عراقي محمد عبد حسن اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .9

  2005/2006 54.962 االثاني ذكر عراقي سٌف علً ثعبان اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .10

  2005/2006 53.211 االثاني ذكر عراقي بشار فرج جوامٌر اللغة العربية األصمعي/التربية ديالى  .11

 ت
الجام

 عة
 الجنس الجنسٌة اسم المتخرج القسم الكلٌة

الدور الذي 
نجح فٌه 

 الطالب
 المالحظات سنة التحرج المعدل

  2005/2006 71.380 االثاني انثى عراقي مها كاٌم نجم التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .1

  2005/2006 67.142 االثاني انثى عراقي زٌنب اسعد عبد القادر التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .2

  2005/2006 66.190 االثاني انثى عراقي بٌداء خلٌل ابراهٌم التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .3

  2005/2006 62.238 االثاني ذكر عراقي ٌاسٌن وهٌب احمد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .4



                                   

 

 

  2005/2006 61.714 االثاني ذكر عراقي عدنان حسٌن جمعة التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .5

  2005/2006 60.571 االثاني ذكر عراقي عمر عدنان ناصر التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .6

  2005/2006 60.523 االثاني اانثى عراقي نغم غازي عبد الحمٌد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .7

  2005/2006 59.952 االثاني انثىذكر عراقي وئام سعد ٌاس التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .8

  2005/2006 59.809 االثاني ذكر عراقي احمد شكر محمود التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .9

  2005/2006 59.666 االثاني ذكر عراقي صباح عباس احمد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .10

  2005/2006 59.571 االثاني ذكر عراقي هادي فرحان اسماعٌل التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .11

  2005/2006 59.238 االثاني ذكر عراقي ماجد حمٌد محمد التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .12

  2005/2006 59.095 االثاني ذكر عراقي خالد عدنان ناصر التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .13

  2005/2006 58.666 االثاني ذكر عراقي ومٌض سعدي حسن التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .14

  2005/2006 57.571 االثاني ذكر عراقي احمد خضٌر عباس التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .15

  2005/2006 56.570 االثاني ذكر عراقي عماد حسٌن لطٌف التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .16

  2005/2006 53.380 االثاني ذكر عراقي عباس جمٌل عباس التاريخ األصمعي/التربية ديالى  .17

 ت
الجام

 عة
 الجنس الجنسٌة اسم المتخرج القسم الكلٌة

الدور الذي 
نجح فٌه 

 الطالب
 المالحظات سنة التحرج المعدل

  2005/2006 59.747 االثاني ذكر عراقي ثامر داخل مجٌد الجغرافية األصمعي/التربية ديالى  .1

  2005/2006 58.522 االثاني ذكر عراقي صفاء محمود جاسم الجغرافية األصمعي/التربية ديالى  .2

  2005/2006 55.790 االثاني ذكر عراقي مهند شاكر ناٌف الجغرافية األصمعي/التربية ديالى  .3

  2005/2006 54.054 االثاني انثى عراقي مثنى علً حسن الجغرافية األصمعي/التربية ديالى  .4



                                   

 ت
الجام

 عة
 الجنس الجنسٌة اسم المتخرج القسم الكلٌة

الدور الذي 
نجح فٌه 

 الطالب
 المالحظات سنة التحرج المعدل

  2005/2006 71.477 االثاني ذكر عراقي اٌاد رشٌد علً اللغة االنكليزية األصمعي/التربية ديالى  .1

  2005/2006 68.914 االثاني انثى عراقي سارة عبد عباس اللغة االنكليزية األصمعي/التربية ديالى  .2

  2005/2006 62.911 االثاني ذكر عراقي سامً طه ٌاسٌن اللغة االنكليزية األصمعي/التربية ديالى  .3

  2005/2006 61.099 االثاني ذكر عراقي مثنى حمدي حسن االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .4

  2005/2006 60.798 االثاني ذكر عراقي احمد عبد هللا محمود اللغة االنكليزية األصمعي/التربية ديالى  .5

  2005/2006 60.365 االثاني ذكر عراقي عامر عبد االمٌر حسٌن اللغة االنكليزية األصمعي/التربية ديالى  .6

  2005/2006 59.668 االثاني ذكر عراقي زهٌر عادل اسماعٌل اللغة االنكليزية األصمعي/التربية ديالى  .7

  2005/2006 59.432 االثاني انثى عراقي سمر علً عبد الرحمن اللغة االنكليزية األصمعي/التربية ديالى  .8

  2005/2006 59.318 االثاني ذكر عراقي حٌدر غازي عبد المجٌد اللغة االنكليزية األصمعي/التربية ديالى  .9

  2005/2006 59.266 االثاني انثى عراقي مٌسون سلمان كرمش اللغة االنكليزية األصمعي/التربية ديالى  .10

  2005/2006 59.163 االثاني انثى عراقي مها سلمان خلٌل اللغة االنكليزية األصمعي/التربية ديالى  .11

  2005/2006 58.793 االثاني انثى عراقي هالة طالل عبد المجٌد االنكليزيةاللغة  األصمعي/التربية ديالى  .12

  2005/2006 58.675 االثاني ذكر عراقي علً اسماعٌل  ابراهٌم اللغة االنكليزية األصمعي/التربية ديالى  .13
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