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علي عبدهللا محمود. د
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كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 
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خالد فائز ياسين. م . م 

االولى

كتابةَرقما

ثالثون ًدرجة151530اخالص نعمان جمعه حسين1

واحد وثالثون درجة161531ادريس جاسم مظلوم احمد2

ثمانية وعشرون درجة141428استبرق جنعان جبار عناد3

خمسة وعشرون درجة121325التزام طالل حبيب سلمان4

ثمانية وثالثون درجة191938ايات جمال عبد الكريم حميد5

ثالثة وثالثون درجة151833ايالف نهاد جميل6

سبعة وعشرون درجة131427ايه عماد صالح حبيب7

تسعة وعشرون درجة141529حسين يوسف عبد جاسم8

واحد وثالثون درجة151631حال جاسم عبد هللا حسن9

أربعة وعشرون درجة121224حنين عبد هللا خضير عبد هللا10

تسعة وعشرون درجة141529حوراء دريد حميد رشيد11

تسعة وعشرون درجة141529ختام موسى عبد محمد12

واحد وثالثون درجة151631داليا لطيف حمودي جاسم13

اثنان وثالثون درجة151732دالل شاكر محمود صالح14

ستة وعشرون درجة111526رباب علي عباس15

واحد وثالثون درجة151631رفاه غازي محمد حسن16

أربعة وثالثون درجة171734رفل محمد مهدي عباس17

ثالثة وثالثون درجة161733روافد عارف غيدان جار هللا18

واحد وثالثون درجة151631زهراء احمد عبد هللا حمود19

تسعة وعشرون درجة141529زهراء صالح عزيز علي20

ثمانية وعشرون درجة131528زهراء ضياء كاظم إسماعيل21

ثالثة وثالثون درجة161733زهراء محمد إبراهيم محمد22

أربعة وعشرون درجة111324زياد اسعد جبار عناد23

24
 زينب إبراهيم فارس عبد

األمير
واحد وثالثون درجة151631

ثالثة وثالثون درجة161733زينب حيدر حسين احمد25
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خالد فائز ياسين. م . م 
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كتابةَرقما
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    جامعة ديالى
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تسعة وعشرون درجة141529زينب محمد عزيز جليل26

تسعة وعشرون درجة141529سجى كريم عمر خضير27

اثنان وعشرون درجة101222سرى رياض حافظ علي28

ثالثون درجة141630سرى عماد خميس حسين29

واحد وثالثون درجة151631سعد عبد المجيد حميد جاسم30

ثالثون درجة131730سمية محمد جبار احمد31

أربعة وعشرون درجة111324طه محمد طه ياسين32

سبعة وعشرون درجة131427طيبة علي بحر جواد33

اثنان وثالثون درجة151732عباس عبد الرزاق هاشم كريم34

ثالثون درجة151530عبد الجبار خالد نوري شدهان35

واحد وثالثون درجة151631فاطمة إسماعيل إبراهيم كاظم36

خمسة وثالثون درجة171835فاطمة حسن كريم جاسم37

ستة وعشرون درجة131326فيليب ثامر يشوع جرجيس38

سبعة وعشرون درجة121527لمى لطيف شاكر39

سبعة وثالثون درجة191837ليلى فوزي صبري عباس40

سبعة وعشرون درجة131427ماريه عدنان صبري محمد41

ستة وعشرون درجة121426مروه جليل عارف حسين42

تسعة وعشرون درجة141529مريم خليل سعد عباس43

سبعة وعشرون درجة131427مريم محمد بوري عبد44

سبعة وعشرون درجة121527مصطفى داود محمد داود45

خمسة وثالثون درجة171835مصطفى محمد احمد خالف46

سبعة وعشرون درجة131427معاذ نعمان علي حسين47

سبعة وعشرون درجة131427ميساء محمد ظاهر محمد48

ثالثة وثالثون درجة161733ميعاد محمد يحيى حسن49

تسعة وعشرون درجة141529نور غضنفر حسين عنجاص50
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ثالثة وثالثون درجة161733هدى صالح حسن علي52
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كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 
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فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

121  

122

123

124

125

126

127

128

129

130

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



م زينب سعد محمد. م

االولى 

ب

كتابةَرقما

18اخالص نعمان جمعه حسين1

ثمانية وعشرون درجة161228ادريس جاسم مظلوم احمد2

ثمانية وعشرون درجة131528استبرق جنعان جبار عناد3

التزام طالل حبيب سلمان4

خمسة وأربعون درجة212445ايات جمال عبد الكريم حميد5

سبعة وثالثون درجة181937ايالف نهاد جميل6

ستة وعشرون درجة131326ايه عماد صالح حبيب7

واحد وثالثون درجة141731حسين يوسف عبد جاسم8

خمسة وعشرون درجة131225حال جاسم عبد هللا حسن9

حنين عبد هللا خضير عبد هللا10

واحد وثالثون درجة151631حوراء دريد حميد رشيد11

ستة وأربعون درجة232346ختام موسى عبد محمد12

واحد وثالثون درجة171431داليا لطيف حمودي جاسم13

ثالثة وثالثون درجة191433دالل شاكر محمود صالح14

رباب علي عباس15

واحد وثالثون درجة161531رفاه غازي محمد حسن16

أربعة وثالثون درجة171734رفل محمد مهدي عباس17

اثنان وثالثون درجة151732روافد عارف غيدان جار هللا18

اثنان وعشرون درجة14822زهراء احمد عبد هللا حمود19

خمسة وعشرون درجة121325زهراء صالح عزيز علي20

اثنان وثالثون درجة181432زهراء ضياء كاظم إسماعيل21

ستة وعشرون درجة141226زهراء محمد إبراهيم محمد22

عشرون درجة13720زياد اسعد جبار عناد23

24
 زينب إبراهيم فارس عبد

األمير
اثنان وثالثون درجة141832

اثنان وأربعون درجة212142زينب حيدر حسين احمد25

:                                المـــــــرحلة 

المحادثة : المادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت
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م زينب سعد محمد. م
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كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

المحادثة : المادة    جامعة ديالى
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واحد وعشرون درجة15621زينب محمد عزيز جليل26

اثنان وعشرون درجة121022سجى كريم عمر خضير27

اثنان وعشرون درجة111122سرى رياض حافظ علي28

ثالثون درجة141630سرى عماد خميس حسين29

أربعة عشر درجة7714سعد عبد المجيد حميد جاسم30

واحد وثالثون درجة151631سمية محمد جبار احمد31

واحد وثالثون درجة131831طه محمد طه ياسين32

خمسة وثالثون درجة161935طيبة علي بحر جواد33

أربعون درجة202040عباس عبد الرزاق هاشم كريم34

ثالثة وثالثون درجة161733عبد الجبار خالد نوري شدهان35

واحد وعشرون درجة13821فاطمة إسماعيل إبراهيم كاظم36

ثالثة وثالثون درجة151833فاطمة حسن كريم جاسم37

واحد وأربعون درجة202141فيليب ثامر يشوع جرجيس38

خمسة وعشرون درجة141125لمى لطيف شاكر39

خمسة وثالثون درجة161935ليلى فوزي صبري عباس40

سبعة عشر درجة10717ماريه عدنان صبري محمد41

مروه جليل عارف حسين42

خمسة وثالثون درجة142135مريم خليل سعد عباس43

أربعة وعشرون درجة131124مريم محمد بوري عبد44

اثنان وعشرون درجة14822مصطفى داود محمد داود45

ثمانية وعشرون درجة151328مصطفى محمد احمد خالف46

ستة وعشرون درجة131326معاذ نعمان علي حسين47

ميساء محمد ظاهر محمد48

واحد وثالثون درجة161531ميعاد محمد يحيى حسن49

ثالثة وعشرون درجة14923نور غضنفر حسين عنجاص50
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م زينب سعد محمد. م

االولى 

ب

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 
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منى حسيب هويد. م.أ

االولى صباحي 

أ

كتابةَرقما

خمسة عشر ًدرجة7815اخالص نعمان جمعه حسين1

ثمانية عشر درجة71118ادريس جاسم مظلوم احمد2

تسعة وعشرون درجة131629استبرق جنعان جبار عناد3

التزام طالل حبيب سلمان4

تسعة وثالثون درجة192039ايات جمال عبد الكريم حميد5

ثالثون درجة121830ايالف نهاد جميل6

أربعة وعشرون درجة91524ايه عماد صالح حبيب7

ستة وعشرون درجة111526حسين يوسف عبد جاسم8

واحد وثالثون درجة141731حال جاسم عبد هللا حسن9

حنين عبد هللا خضير عبد هللا10
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