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ستة وثالثون درجة181836سعاد محمد عبد حسين27
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عمر كريم عبد الجبار. م.م

المسائي- الثالثة 
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كتابةَرقما

خمسة وثالثون ًدرجة181735اسراء محارب صالح ياسين1

اثنان وثالثون درجة151732اسامه حسين علي محمد2

أربعة وثالثون درجة171734الصفا جالل حسين علوان3

خمسة وعشرون درجة131225ايات فاضل فرمان سلمان4

واحد وعشرون درجة101121أسراء جاسم محمد هادي5

اثنان وعشرون درجة111122أنمار خالد حسن خضير6

ستة وعشرون درجة101626أيمن جميل نصيف جاسم7

ثالثة وعشرون درجة111223بيداء عبدالخالق حسين علي8

اثنان وعشرون درجة101222حنين قحطان مخلف صالح9

سبعة وعشرون درجة161127داليا حسن علي امين10

ثمانية وعشرون درجة121628دعاء كريم عبد هللا حسين11

تسعة وعشرون درجة141529دعاء نجم عبود ياسين12

رشا قيس جاسم نصيف13

سبعة وثالثون درجة191837رنا ماجد اسود جاسم14

أربعة وعشرون درجة15924ريام رعد عبد علي15

اثنان وعشرون درجة13922زكريا أحمد يوسف عبدهللا16

سبعة وعشرون درجة151227زهراء جعفر عبدالمحسن17

عشرون درجة101020زهراء حسن هادي جاسم18

أربعة وثالثون درجة161834زهراء مثنى شاكر محمود19

أربعة وعشرون درجة16824زهراء محمد محسن علوان20

ستة وعشرون درجة151126زينب لطيف محمد محمود21

أربعة وثالثون درجة161834زينب هاشم حسن علي22

ثالثة وعشرون درجة101323زينة احمد سالم محمد23

واحد وعشرون درجة111021ستبرق سلومي مظلوم داود24

اثنان وعشرون درجة13922سجى غضبان عبد الرضا25

قسم اللغة اإلنكليزية
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رواية:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 
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السعي
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واحد وثالثون درجة151631سرمد احمد ياسين حسين26

سبعة وثالثون درجة181937سعاد محمد عبد حسين27

اثنان وعشرون درجة111122سالم صالح مهدي وفي28

اثنان وثالثون درجة171532سلمى محمد حسين بندر29

ثالثون درجة151530شهد احمد ابراهيم محمد30

ثالثون درجة141630شيماء محسن علي مانع31

ستة وثالثون درجة191736عباس ابراهيم عزيز علي32

اثنان وعشرون درجة101222عباس فاضل محمود احمد33

تسعة وعشرون درجة161329علي جاسم ياسين طه34

واحد وثالثون درجة171431علي خالد عبد السالم35

ستة وعشرون درجة151126علي صدام عبد هللا يحيى36

ثالثون درجة161430علي نعمان عبعوب حسن37

اثنان وثالثون درجة161632ماجده ورد خلف ساجي38

اثنان وثالثون درجة171532مأثر عبدالرحمن سبع يوسف39

ثمانية وعشرون درجة161228مصطفى اسماعيل محمد40

ثالثة وعشرون درجة15823مصطفى عبد الكريم كاظم41

ستة وعشرون درجة141226ميس شاكر محمود مهدي42

ثالثون درجة171330ميالد حامد علي محمود43
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أربعة وثالثون درجة171734نبا اسماعيل صالح حسين45

واحد وثالثون درجة161531نور حميد رشيد غزال46

ثالثون درجة151530نور عبدالكريم حمدان عليوي47

سبعة وعشرون درجة151227نور قاسم حسين محمد48

ثالثون درجة151530هديل غازي فيصل عناد49

اثنان وثالثون درجة161632هند طوفان محمود متعب50
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م مسره ماجد ابراهيم.ا

الثالثه

كتابةَرقما

ثالثون ًدرجة141630اسراء محارب صالح ياسين1

سبعة وعشرون درجة131427اسامه حسين علي محمد2

واحد وعشرون درجة12921الصفا جالل حسين علوان3

ستة وعشرون درجة131326ايات فاضل فرمان سلمان4

عشرون درجة91120أسراء جاسم محمد هادي5

ثمانية وعشرون درجة151328أنمار خالد حسن خضير6

اثنان وعشرون درجة121022أيمن جميل نصيف جاسم7

خمسة عشر درجة8715بيداء عبدالخالق حسين علي8

أربعة وعشرون درجة121224حنين قحطان مخلف صالح9

اثنان وثالثون درجة161632داليا حسن علي امين10

أربعة وعشرون درجة111324دعاء كريم عبد هللا حسين11

اثنان وثالثون درجة151732دعاء نجم عبود ياسين12

ثالثة وعشرون درجة121123رشا قيس جاسم نصيف13

ثمانية وثالثون درجة191938رنا ماجد اسود جاسم14

واحد وعشرون درجة81321ريام رعد عبد علي15

خمسة عشر درجة7815زكريا أحمد يوسف عبدهللا16

خمسة وعشرون درجة111425زهراء جعفر عبدالمحسن17

خمسة عشر درجة8715زهراء حسن هادي جاسم18

واحد وعشرون درجة91221زهراء مثنى شاكر محمود19

ستة وعشرون درجة141226زهراء محمد محسن علوان20

اثنان وعشرون درجة13922زينب لطيف محمد محمود21

ثالثة وعشرون درجة111223زينب هاشم حسن علي22

عشرون درجة101020زينة احمد سالم محمد23

عشرون درجة101020ستبرق سلومي مظلوم داود24

واحد وعشرون درجة91221سجى غضبان عبد الرضا25

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
ب

:                                المـــــــرحلة 

شعرجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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م مسره ماجد ابراهيم.ا

الثالثه

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
ب

:                                المـــــــرحلة 

شعرجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

واحد وثالثون درجة171431سرمد احمد ياسين حسين26

اثنان وثالثون درجة151732سعاد محمد عبد حسين27

سبعة عشر درجة8917سالم صالح مهدي وفي28

ثمانية وعشرون درجة111728سلمى محمد حسين بندر29

ثالثون درجة141630شهد احمد ابراهيم محمد30

ستة وعشرون درجة141226شيماء محسن علي مانع31

خمسة وثالثون درجة161935عباس ابراهيم عزيز علي32

أربعة عشر درجة7714عباس فاضل محمود احمد33

سبعة وعشرون درجة121527علي جاسم ياسين طه34

خمسة وعشرون درجة111425علي خالد عبد السالم35

ثالثة وعشرون درجة101323علي صدام عبد هللا يحيى36

أربعة وعشرون درجة91524علي نعمان عبعوب حسن37

اثنان وثالثون درجة131932ماجده ورد خلف ساجي38

اثنان وعشرون درجة13922مأثر عبدالرحمن سبع يوسف39

ثالثة وعشرون درجة131023مصطفى اسماعيل محمد40

تسعة عشر درجة81119مصطفى عبد الكريم كاظم41

اثنان وعشرون درجة111122ميس شاكر محمود مهدي42

ستة وعشرون درجة111526ميالد حامد علي محمود43

ثالثة وعشرون درجة101323ناديه عبد الكريم خليل44

سبعة وعشرون درجة111627نبا اسماعيل صالح حسين45

واحد وثالثون درجة181331نور حميد رشيد غزال46

اثنان وعشرون درجة111122نور عبدالكريم حمدان عليوي47

ثمانية وعشرون درجة141428نور قاسم حسين محمد48

تسعة وعشرون درجة141529هديل غازي فيصل عناد49

خمسة وعشرون درجة131225هند طوفان محمود متعب50
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د غزوان عدنان محمد.م.أ

المسائي- الثالثة 

B

كتابةَرقما

ستة وثالثون ًدرجة171936اسراء محارب صالح ياسين1

اثنان وثالثون درجة151732اسامه حسين علي محمد2

ستة وعشرون درجة121426الصفا جالل حسين علوان3

ستة وعشرون درجة121426ايات فاضل فرمان سلمان4

أربعة وعشرون درجة111324أسراء جاسم محمد هادي5

ستة وعشرون درجة121426أنمار خالد حسن خضير6

ثالثون درجة141630أيمن جميل نصيف جاسم7

ستة وعشرون درجة121426بيداء عبدالخالق حسين علي8

ستة وعشرون درجة121426حنين قحطان مخلف صالح9

ثمانية وعشرون درجة131528داليا حسن علي امين10

أربعة وعشرون درجة111324دعاء كريم عبد هللا حسين11

ثمانية وعشرون درجة131528دعاء نجم عبود ياسين12

رشا قيس جاسم نصيف13

ثمانية وثالثون درجة191938رنا ماجد اسود جاسم14

ثالثون درجة141630ريام رعد عبد علي15

سبعة وعشرون درجة121527زكريا أحمد يوسف عبدهللا16

ثالثون درجة141630زهراء جعفر عبدالمحسن17

أربعة وعشرون درجة111324زهراء حسن هادي جاسم18

ثمانية وعشرون درجة131528زهراء مثنى شاكر محمود19

أربعة وعشرون درجة111324زهراء محمد محسن علوان20

اثنان وثالثون درجة151732زينب لطيف محمد محمود21

ثالثون درجة141630زينب هاشم حسن علي22

ستة وعشرون درجة121426زينة احمد سالم محمد23

ستة وعشرون درجة121426ستبرق سلومي مظلوم داود24

سبعة وعشرون درجة121527سجى غضبان عبد الرضا25

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

طرائق تدريس اللغة االنكليزية:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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د غزوان عدنان محمد.م.أ

المسائي- الثالثة 

B

كتابةَرقما
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 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

طرائق تدريس اللغة االنكليزية:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

ثالثون درجة141630سرمد احمد ياسين حسين26

أربعة وثالثون درجة161834سعاد محمد عبد حسين27

ستة وعشرون درجة121426سالم صالح مهدي وفي28

اثنان وثالثون درجة151732سلمى محمد حسين بندر29

ستة وعشرون درجة121426شهد احمد ابراهيم محمد30

ثمانية وعشرون درجة131528شيماء محسن علي مانع31

سبعة وثالثون درجة181937عباس ابراهيم عزيز علي32

ثالثون درجة141630عباس فاضل محمود احمد33

ثمانية وعشرون درجة131528علي جاسم ياسين طه34

اثنان وثالثون درجة151732علي خالد عبد السالم35

ثمانية وعشرون درجة121628علي صدام عبد هللا يحيى36

أربعة وعشرون درجة111324علي نعمان عبعوب حسن37

أربعة وثالثون درجة161834ماجده ورد خلف ساجي38

ستة وعشرون درجة121426مأثر عبدالرحمن سبع يوسف39

اثنان وثالثون درجة151732مصطفى اسماعيل محمد40

أربعة وعشرون درجة111324مصطفى عبد الكريم كاظم41

ثالثون درجة141630ميس شاكر محمود مهدي42

اثنان وثالثون درجة151732ميالد حامد علي محمود43

أربعة وثالثون درجة161834ناديه عبد الكريم خليل44

ثالثون درجة141630نبا اسماعيل صالح حسين45

ثالثون درجة141630نور حميد رشيد غزال46

ثمانية وعشرون درجة131528نور عبدالكريم حمدان عليوي47

ثمانية وعشرون درجة131528نور قاسم حسين محمد48

ثالثون درجة141630هديل غازي فيصل عناد49

ثمانية وعشرون درجة131528هند طوفان محمود متعب50

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



د غزوان عدنان محمد.م.أ

المسائي- الثالثة 

B

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

طرائق تدريس اللغة االنكليزية:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

ثالثون درجة141630وسن نذير طالب عليوي51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



د غزوان عدنان محمد.م.أ

المسائي- الثالثة 

B

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

طرائق تدريس اللغة االنكليزية:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100  

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



د غزوان عدنان محمد.م.أ

المسائي- الثالثة 

B

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

طرائق تدريس اللغة االنكليزية:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

101  

102  

103  

104  

105  

106  

107  

108  

109  

110  

111  

112  

113  

114  

115  

116  

117  

118  

119  

120  

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



د غزوان عدنان محمد.م.أ

المسائي- الثالثة 
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شهد زياد ناجي

الثالثه 

ب

كتابةَرقما

سبعة وثالثون ًدرجة172037اسراء محارب صالح ياسين1

واحد وثالثون درجة171431اسامه حسين علي محمد2

ستة وعشرون درجة141226الصفا جالل حسين علوان3

عشرون درجة91120ايات فاضل فرمان سلمان4

عشرون درجة101020أسراء جاسم محمد هادي5

سبعة وعشرون درجة121527أنمار خالد حسن خضير6

أربعة وعشرون درجة111324أيمن جميل نصيف جاسم7

عشرون درجة101020بيداء عبدالخالق حسين علي8

ستة وعشرون درجة131326حنين قحطان مخلف صالح9

أربعة وعشرون درجة121224داليا حسن علي امين10

واحد وعشرون درجة111021دعاء كريم عبد هللا حسين11

تسعة وعشرون درجة121729دعاء نجم عبود ياسين12

سبعة وعشرون درجة131427رشا قيس جاسم نصيف13

سبعة وثالثون درجة172037رنا ماجد اسود جاسم14

عشرون درجة101020ريام رعد عبد علي15

عشرون درجة101020زكريا أحمد يوسف عبدهللا16

ثالثون درجة121830زهراء جعفر عبدالمحسن17

ثمانية عشر درجة9918زهراء حسن هادي جاسم18

ثمانية عشر درجة9918زهراء مثنى شاكر محمود19

أربعة وعشرون درجة111324زهراء محمد محسن علوان20

اثنان وعشرون درجة13922زينب لطيف محمد محمود21

تسعة وعشرون درجة121729زينب هاشم حسن علي22

عشرون درجة91120زينة احمد سالم محمد23

خمسة وعشرون درجة111425ستبرق سلومي مظلوم داود24

سبعة عشر درجة8917سجى غضبان عبد الرضا25

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

لغه :       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



شهد زياد ناجي

الثالثه 

ب

كتابةَرقما
االسم ت
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فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

لغه :       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

ستة وعشرون درجة111526سرمد احمد ياسين حسين26

ثالثون درجة161430سعاد محمد عبد حسين27

سبعة عشر درجة9817سالم صالح مهدي وفي28

ستة وعشرون درجة141226سلمى محمد حسين بندر29

ثمانية وعشرون درجة131528شهد احمد ابراهيم محمد30

ستة وعشرون درجة121426شيماء محسن علي مانع31

تسعة وثالثون درجة192039عباس ابراهيم عزيز علي32

خمسة وعشرون درجة121325عباس فاضل محمود احمد33

واحد وعشرون درجة12921علي جاسم ياسين طه34

أربعة وعشرون درجة131124علي خالد عبد السالم35

واحد وعشرون درجة111021علي صدام عبد هللا يحيى36

واحد وعشرون درجة12921علي نعمان عبعوب حسن37

ثالثة وثالثون درجة161733ماجده ورد خلف ساجي38

عشرون درجة101020مأثر عبدالرحمن سبع يوسف39

خمسة وعشرون درجة111425مصطفى اسماعيل محمد40

سبعة عشر درجة10717مصطفى عبد الكريم كاظم41

واحد وعشرون درجة101121ميس شاكر محمود مهدي42

عشرون درجة101020ميالد حامد علي محمود43

واحد وعشرون درجة111021ناديه عبد الكريم خليل44

واحد وثالثون درجة121931نبا اسماعيل صالح حسين45

اثنان وثالثون درجة161632نور حميد رشيد غزال46

اثنان وثالثون درجة131932نور عبدالكريم حمدان عليوي47

ثمانية وعشرون درجة111728نور قاسم حسين محمد48

ثالثون درجة111930هديل غازي فيصل عناد49

تسعة وعشرون درجة131629هند طوفان محمود متعب50

توقيع 
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شهد زياد ناجي

الثالثه 

ب

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

لغه :       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

عشرون درجة101020وسن نذير طالب عليوي51
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شهد زياد ناجي

الثالثه 
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كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 
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شهد زياد ناجي

الثالثه 

ب

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

لغه :       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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شهد زياد ناجي

الثالثه 

ب

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

لغه :       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



م م اسامة ابراهيم محمد

الثالثة

ب

كتابةَرقما

أربعة وأربعون ًدرجة222244اسراء محارب صالح ياسين1

ستة وأربعون درجة232346اسامه حسين علي محمد2

خمسة وثالثون درجة181735الصفا جالل حسين علوان3

اثنان وأربعون درجة202242ايات فاضل فرمان سلمان4

أربعون درجة202040أسراء جاسم محمد هادي5

سبعة وثالثون درجة181937أنمار خالد حسن خضير6

خمسة وثالثون درجة171835أيمن جميل نصيف جاسم7

تسعة وثالثون درجة211839بيداء عبدالخالق حسين علي8

تسعة وثالثون درجة201939حنين قحطان مخلف صالح9

ستة وثالثون درجة181836داليا حسن علي امين10

ثمانية وثالثون درجة191938دعاء كريم عبد هللا حسين11

ثمانية وثالثون درجة191938دعاء نجم عبود ياسين12

رشا قيس جاسم نصيف13

سبعة وأربعون درجة232447رنا ماجد اسود جاسم14

ثمانية وثالثون درجة191938ريام رعد عبد علي15

ثمانية وثالثون درجة201838زكريا أحمد يوسف عبدهللا16

سبعة وثالثون درجة191837زهراء جعفر عبدالمحسن17

خمسة وثالثون درجة181735زهراء حسن هادي جاسم18

تسعة وثالثون درجة201939زهراء مثنى شاكر محمود19

تسعة وثالثون درجة201939زهراء محمد محسن علوان20

ثمانية وثالثون درجة191938زينب لطيف محمد محمود21

تسعة وثالثون درجة201939زينب هاشم حسن علي22

ستة وثالثون درجة191736زينة احمد سالم محمد23

سبعة وثالثون درجة191837ستبرق سلومي مظلوم داود24

تسعة وثالثون درجة192039سجى غضبان عبد الرضا25

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

محادثة:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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م م اسامة ابراهيم محمد

الثالثة

ب

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

محادثة:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

ثالثة وأربعون درجة202343سرمد احمد ياسين حسين26

سبعة وأربعون درجة232447سعاد محمد عبد حسين27

تسعة وثالثون درجة182139سالم صالح مهدي وفي28

ثالثة وأربعون درجة202343سلمى محمد حسين بندر29

خمسة وثالثون درجة181735شهد احمد ابراهيم محمد30

ثمانية وثالثون درجة191938شيماء محسن علي مانع31

خمسة وأربعون درجة222345عباس ابراهيم عزيز علي32

ستة وثالثون درجة191736عباس فاضل محمود احمد33

أربعة وأربعون درجة222244علي جاسم ياسين طه34

ثالثة وأربعون درجة232043علي خالد عبد السالم35

تسعة وثالثون درجة192039علي صدام عبد هللا يحيى36

واحد وأربعون درجة202141علي نعمان عبعوب حسن37

واحد وأربعون درجة221941ماجده ورد خلف ساجي38

ستة وثالثون درجة191736مأثر عبدالرحمن سبع يوسف39

خمسة وثالثون درجة181735مصطفى اسماعيل محمد40

أربعون درجة202040مصطفى عبد الكريم كاظم41

أربعون درجة182240ميس شاكر محمود مهدي42

ثالثة وأربعون درجة212243ميالد حامد علي محمود43

ثالثة وأربعون درجة212243ناديه عبد الكريم خليل44

واحد وأربعون درجة202141نبا اسماعيل صالح حسين45

تسعة وثالثون درجة192039نور حميد رشيد غزال46

أربعون درجة211940نور عبدالكريم حمدان عليوي47

ثمانية وثالثون درجة182038نور قاسم حسين محمد48

أربعون درجة192140هديل غازي فيصل عناد49

ثمانية وثالثون درجة191938هند طوفان محمود متعب50
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م م اسامة ابراهيم محمد

الثالثة

ب

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

محادثة:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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م م اسامة ابراهيم محمد

الثالثة

ب

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

محادثة:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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م م اسامة ابراهيم محمد

الثالثة

ب

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

محادثة:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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م م اسامة ابراهيم محمد

الثالثة

ب

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

محادثة:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 
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د سوزان رحمن رحيم.م

مسائي/ الثالثة 

B

كتابةَرقما

اثنان وثالثون ًدرجة161632اسراء محارب صالح ياسين1

سبعة وعشرون درجة151227اسامه حسين علي محمد2

أربعة وعشرون درجة111324الصفا جالل حسين علوان3

اثنان وعشرون درجة111122ايات فاضل فرمان سلمان4

واحد وعشرون درجة101121أسراء جاسم محمد هادي5

اثنان وعشرون درجة111122أنمار خالد حسن خضير6

واحد وعشرون درجة101121أيمن جميل نصيف جاسم7

اثنان وعشرون درجة111122بيداء عبدالخالق حسين علي8

ثالثة وعشرون درجة121123حنين قحطان مخلف صالح9

ثالثة وعشرون درجة121123داليا حسن علي امين10

ثالثة وعشرون درجة121123دعاء كريم عبد هللا حسين11

خمسة وعشرون درجة141125دعاء نجم عبود ياسين12

رشا قيس جاسم نصيف13

أربعة وثالثون درجة171734رنا ماجد اسود جاسم14

ثالثة وعشرون درجة111223ريام رعد عبد علي15

ثالثة وعشرون درجة121123زكريا أحمد يوسف عبدهللا16

تسعة وعشرون درجة161329زهراء جعفر عبدالمحسن17

واحد وعشرون درجة101121زهراء حسن هادي جاسم18

خمسة وعشرون درجة131225زهراء مثنى شاكر محمود19

اثنان وعشرون درجة111122زهراء محمد محسن علوان20

خمسة وعشرون درجة141125زينب لطيف محمد محمود21

ثمانية وعشرون درجة161228زينب هاشم حسن علي22

واحد وعشرون درجة101121زينة احمد سالم محمد23

أربعة وعشرون درجة121224ستبرق سلومي مظلوم داود24

خمسة وعشرون درجة141125سجى غضبان عبد الرضا25

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

المسرحية: اسم المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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د سوزان رحمن رحيم.م

مسائي/ الثالثة 

B

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

المسرحية: اسم المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

تسعة وعشرون درجة141529سرمد احمد ياسين حسين26

ثالثون درجة161430سعاد محمد عبد حسين27

خمسة وعشرون درجة111425سالم صالح مهدي وفي28

ثمانية وعشرون درجة141428سلمى محمد حسين بندر29

اثنان وعشرون درجة111122شهد احمد ابراهيم محمد30

اثنان وعشرون درجة111122شيماء محسن علي مانع31

خمسة وثالثون درجة181735عباس ابراهيم عزيز علي32

اثنان وعشرون درجة111122عباس فاضل محمود احمد33

سبعة وعشرون درجة141327علي جاسم ياسين طه34

أربعة وثالثون درجة171734علي خالد عبد السالم35

ثالثة وعشرون درجة121123علي صدام عبد هللا يحيى36

اثنان وعشرون درجة111122علي نعمان عبعوب حسن37

ثالثون درجة161430ماجده ورد خلف ساجي38

ثمانية وعشرون درجة151328مأثر عبدالرحمن سبع يوسف39

واحد وثالثون درجة161531مصطفى اسماعيل محمد40

اثنان وعشرون درجة111122مصطفى عبد الكريم كاظم41

أربعة وعشرون درجة131124ميس شاكر محمود مهدي42

ستة وعشرون درجة131326ميالد حامد علي محمود43

اثنان وعشرون درجة101222ناديه عبد الكريم خليل44

ثالثون درجة171330نبا اسماعيل صالح حسين45

واحد وثالثون درجة171431نور حميد رشيد غزال46

تسعة وعشرون درجة171229نور عبدالكريم حمدان عليوي47

ثالثة وعشرون درجة121123نور قاسم حسين محمد48

أربعة وعشرون درجة121224هديل غازي فيصل عناد49

ثمانية وعشرون درجة151328هند طوفان محمود متعب50
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د سوزان رحمن رحيم.م

مسائي/ الثالثة 

B

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

المسرحية: اسم المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

واحد وعشرون درجة101121وسن نذير طالب عليوي51
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د سوزان رحمن رحيم.م

مسائي/ الثالثة 

B

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

المسرحية: اسم المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

76

77

78

79
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81
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84

85
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توقيع رئيس القسم مدرس المادة



د سوزان رحمن رحيم.م

مسائي/ الثالثة 

B

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

المسرحية: اسم المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

101  

102  

103  

104  

105  

106  

107  

108  

109  

110  

111  

112  

113  

114  

115  

116  

117  

118  

119  

120  

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



د سوزان رحمن رحيم.م

مسائي/ الثالثة 

B

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

المسرحية: اسم المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

121  
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123

124
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توقيع رئيس القسم مدرس المادة



شوقي خضير إسماعيل. م

الثالثة مسائي 

ب

كتابةَرقما

خمسة وعشرون ًدرجة151025اسراء محارب صالح ياسين1

تسعة وعشرون درجة141529اسامه حسين علي محمد2

عشرون درجة101020الصفا جالل حسين علوان3

عشرون درجة101020ايات فاضل فرمان سلمان4

عشرون درجة101020أسراء جاسم محمد هادي5

ثمانية عشر درجة81018أنمار خالد حسن خضير6

واحد وعشرون درجة111021أيمن جميل نصيف جاسم7

عشرون درجة101020بيداء عبدالخالق حسين علي8

ثمانية عشر درجة9918حنين قحطان مخلف صالح9

واحد وعشرون درجة81321داليا حسن علي امين10

عشرون درجة101020دعاء كريم عبد هللا حسين11

ثالثة وعشرون درجة111223دعاء نجم عبود ياسين12

عشرون درجة101020رشا قيس جاسم نصيف13

ستة وثالثون درجة181836رنا ماجد اسود جاسم14

عشرون درجة41620ريام رعد عبد علي15

ثمانية عشر درجة9918زكريا أحمد يوسف عبدهللا16

أربعة وعشرون درجة121224زهراء جعفر عبدالمحسن17

عشرون درجة101020زهراء حسن هادي جاسم18

ثمانية عشر درجة9918زهراء مثنى شاكر محمود19

ثالثة وعشرون درجة111223زهراء محمد محسن علوان20

ثمانية عشر درجة9918زينب لطيف محمد محمود21

عشرون درجة101020زينب هاشم حسن علي22

ثمانية عشر درجة81018زينة احمد سالم محمد23

واحد وعشرون درجة81321ستبرق سلومي مظلوم داود24

ثمانية عشر درجة9918سجى غضبان عبد الرضا25

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

المقالة :             المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



شوقي خضير إسماعيل. م

الثالثة مسائي 

ب

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

المقالة :             المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

ثالثة وثالثون درجة161733سرمد احمد ياسين حسين26

ستة وثالثون درجة181836سعاد محمد عبد حسين27

واحد وثالثون درجة151631سالم صالح مهدي وفي28

تسعة وعشرون درجة121729سلمى محمد حسين بندر29

عشرون درجة101020شهد احمد ابراهيم محمد30

أربعة وعشرون درجة121224شيماء محسن علي مانع31

ثمانية وثالثون درجة191938عباس ابراهيم عزيز علي32

عشرون درجة81220عباس فاضل محمود احمد33

اثنان وعشرون درجة101222علي جاسم ياسين طه34

ستة وعشرون درجة101626علي خالد عبد السالم35

عشرون درجة101020علي صدام عبد هللا يحيى36

عشرون درجة101020علي نعمان عبعوب حسن37

ستة وعشرون درجة131326ماجده ورد خلف ساجي38

ثمانية عشر درجة9918مأثر عبدالرحمن سبع يوسف39

عشرون درجة11920مصطفى اسماعيل محمد40

أربعة وعشرون درجة81624مصطفى عبد الكريم كاظم41

واحد وعشرون درجة91221ميس شاكر محمود مهدي42

سبعة وعشرون درجة131427ميالد حامد علي محمود43

عشرون درجة101020ناديه عبد الكريم خليل44

ثالثة وعشرون درجة14923نبا اسماعيل صالح حسين45

اثنان وعشرون درجة111122نور حميد رشيد غزال46

عشرون درجة101020نور عبدالكريم حمدان عليوي47

عشرون درجة81220نور قاسم حسين محمد48

عشرون درجة101020هديل غازي فيصل عناد49

خمسة وعشرون درجة111425هند طوفان محمود متعب50

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



شوقي خضير إسماعيل. م

الثالثة مسائي 

ب

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

المقالة :             المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

عشرون درجة101020وسن نذير طالب عليوي51
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توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



شوقي خضير إسماعيل. م

الثالثة مسائي 

ب

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

المقالة :             المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

76

77

78

79
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توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



شوقي خضير إسماعيل. م

الثالثة مسائي 

ب

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

المقالة :             المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

101  

102  

103  

104  

105  

106  

107  

108  

109  

110  

111  

112  

113  

114  

115  

116  

117  

118  

119  
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توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



شوقي خضير إسماعيل. م

الثالثة مسائي 

ب

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

المقالة :             المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

121  

122

123

124

125
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127
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129
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توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة
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توقيع 
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توقيع 
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م عمر علي حسين.م

المسائي- الثالثة 

B

كتابةَرقما

ثمانية وعشرون ًدرجة141428اسراء محارب صالح ياسين1

أربعة وعشرون درجة131124اسامه حسين علي محمد2

ستة وعشرون درجة141226الصفا جالل حسين علوان3

ثالثة وعشرون درجة121123ايات فاضل فرمان سلمان4

عشرون درجة91120أسراء جاسم محمد هادي5

ثالثة وعشرون درجة121123أنمار خالد حسن خضير6

عشرون درجة91120أيمن جميل نصيف جاسم7

عشرون درجة101020بيداء عبدالخالق حسين علي8

عشرون درجة101020حنين قحطان مخلف صالح9

ثالثة وعشرون درجة121123داليا حسن علي امين10

واحد وعشرون درجة101121دعاء كريم عبد هللا حسين11

واحد وعشرون درجة111021دعاء نجم عبود ياسين12

اثنان وعشرون درجة121022رشا قيس جاسم نصيف13

أربعة وثالثون درجة171734رنا ماجد اسود جاسم14

واحد وعشرون درجة101121ريام رعد عبد علي15

ثالثة وعشرون درجة101323زكريا أحمد يوسف عبدهللا16

أربعة وعشرون درجة101424زهراء جعفر عبدالمحسن17

عشرون درجة91120زهراء حسن هادي جاسم18

خمسة وعشرون درجة141125زهراء مثنى شاكر محمود19

اثنان وعشرون درجة101222زهراء محمد محسن علوان20

اثنان وعشرون درجة121022زينب لطيف محمد محمود21

خمسة وعشرون درجة131225زينب هاشم حسن علي22

واحد وعشرون درجة101121زينة احمد سالم محمد23

عشرون درجة101020ستبرق سلومي مظلوم داود24

واحد وعشرون درجة91221سجى غضبان عبد الرضا25

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

منهج بحث:        المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



م عمر علي حسين.م

المسائي- الثالثة 

B

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

منهج بحث:        المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

واحد وعشرون درجة101121سرمد احمد ياسين حسين26

ثمانية وعشرون درجة141428سعاد محمد عبد حسين27

واحد وعشرون درجة101121سالم صالح مهدي وفي28

سبعة وعشرون درجة131427سلمى محمد حسين بندر29

ثمانية وعشرون درجة151328شهد احمد ابراهيم محمد30

أربعة وعشرون درجة131124شيماء محسن علي مانع31

تسعة وعشرون درجة151429عباس ابراهيم عزيز علي32

عشرون درجة91120عباس فاضل محمود احمد33

ثالثة وعشرون درجة131023علي جاسم ياسين طه34

ثالثة وعشرون درجة101323علي خالد عبد السالم35

خمسة وعشرون درجة101525علي صدام عبد هللا يحيى36

ثالثة وعشرون درجة121123علي نعمان عبعوب حسن37

تسعة وعشرون درجة131629ماجده ورد خلف ساجي38

اثنان وعشرون درجة121022مأثر عبدالرحمن سبع يوسف39

أربعة وعشرون درجة141024مصطفى اسماعيل محمد40

عشرون درجة91120مصطفى عبد الكريم كاظم41

اثنان وعشرون درجة111122ميس شاكر محمود مهدي42

ثالثة وعشرون درجة111223ميالد حامد علي محمود43

واحد وعشرون درجة111021ناديه عبد الكريم خليل44

سبعة وعشرون درجة151227نبا اسماعيل صالح حسين45

سبعة وعشرون درجة131427نور حميد رشيد غزال46

ثالثة وعشرون درجة111223نور عبدالكريم حمدان عليوي47

أربعة وعشرون درجة111324نور قاسم حسين محمد48

خمسة وعشرون درجة131225هديل غازي فيصل عناد49

خمسة وعشرون درجة131225هند طوفان محمود متعب50

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



م عمر علي حسين.م

المسائي- الثالثة 

B

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

منهج بحث:        المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

اثنان وعشرون درجة111122وسن نذير طالب عليوي51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



م عمر علي حسين.م

المسائي- الثالثة 

B

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

منهج بحث:        المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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م عمر علي حسين.م

المسائي- الثالثة 

B

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

منهج بحث:        المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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م عمر علي حسين.م

المسائي- الثالثة 

B

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

منهج بحث:        المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

121  
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م عماد احمد فرهود.م

المسائي- الثالثة 

B

كتابةَرقما

تسعة وعشرون ًدرجة141529اسراء محارب صالح ياسين1

أربعة وثالثون درجة181634اسامه حسين علي محمد2

ستة وعشرون درجة111526الصفا جالل حسين علوان3

ثمانية وعشرون درجة141428ايات فاضل فرمان سلمان4

أربعة وعشرون درجة121224أسراء جاسم محمد هادي5

ثالثة وثالثون درجة181533أنمار خالد حسن خضير6

ثالثون درجة151530أيمن جميل نصيف جاسم7

اثنان وعشرون درجة81422بيداء عبدالخالق حسين علي8

واحد وثالثون درجة161531حنين قحطان مخلف صالح9

تسعة وعشرون درجة151429داليا حسن علي امين10

ثالثة وعشرون درجة111223دعاء كريم عبد هللا حسين11

خمسة وعشرون درجة101525دعاء نجم عبود ياسين12

ثالثة وعشرون درجة101323رشا قيس جاسم نصيف13

تسعة وثالثون درجة192039رنا ماجد اسود جاسم14

اثنان وعشرون درجة101222ريام رعد عبد علي15

ثمانية وعشرون درجة131528زكريا أحمد يوسف عبدهللا16

واحد وثالثون درجة141731زهراء جعفر عبدالمحسن17

سبعة وعشرون درجة141327زهراء حسن هادي جاسم18

ستة وعشرون درجة141226زهراء مثنى شاكر محمود19

اثنان وعشرون درجة101222زهراء محمد محسن علوان20

تسعة وعشرون درجة141529زينب لطيف محمد محمود21

ثالثون درجة151530زينب هاشم حسن علي22

ثمانية وعشرون درجة141428زينة احمد سالم محمد23

أربعة وعشرون درجة121224ستبرق سلومي مظلوم داود24

خمسة وعشرون درجة101525سجى غضبان عبد الرضا25

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

النـــــــــــــــحو:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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قسم اللغة اإلنكليزية
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اثنان وثالثون درجة171532سرمد احمد ياسين حسين26

خمسة وثالثون درجة152035سعاد محمد عبد حسين27

خمسة وعشرون درجة111425سالم صالح مهدي وفي28

أربعة وثالثون درجة151934سلمى محمد حسين بندر29

أربعة وعشرون درجة111324شهد احمد ابراهيم محمد30

اثنان وثالثون درجة151732شيماء محسن علي مانع31

ثمانية وثالثون درجة182038عباس ابراهيم عزيز علي32

خمسة وعشرون درجة111425عباس فاضل محمود احمد33

اثنان وثالثون درجة161632علي جاسم ياسين طه34

ثالثة وعشرون درجة101323علي خالد عبد السالم35

تسعة وعشرون درجة101929علي صدام عبد هللا يحيى36

خمسة وعشرون درجة131225علي نعمان عبعوب حسن37

سبعة وثالثون درجة172037ماجده ورد خلف ساجي38

اثنان وعشرون درجة81422مأثر عبدالرحمن سبع يوسف39

ثالثون درجة161430مصطفى اسماعيل محمد40

ستة وعشرون درجة141226مصطفى عبد الكريم كاظم41

خمسة وعشرون درجة101525ميس شاكر محمود مهدي42

أربعة وعشرون درجة121224ميالد حامد علي محمود43

تسعة وعشرون درجة121729ناديه عبد الكريم خليل44

ثمانية وعشرون درجة151328نبا اسماعيل صالح حسين45

سبعة وعشرون درجة101727نور حميد رشيد غزال46

واحد وثالثون درجة151631نور عبدالكريم حمدان عليوي47

خمسة وعشرون درجة101525نور قاسم حسين محمد48

خمسة وعشرون درجة101525هديل غازي فيصل عناد49

خمسة وعشرون درجة131225هند طوفان محمود متعب50
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