
م مهند حسين علي.م

مسائي / الثانية 

أ

كتابةَرقما

ستة وعشرون ًدرجة151126احمد علي حسين عيسى1

ستة وعشرون درجة141226احمدعيسى سحاب مطر2

أربعة وعشرون درجة141024اركان مزهر رشيد عواد3

اثنان وعشرون درجة101222اسراء ماجد محمد عبدالمجيد4

ثالثون درجة121830االء محمد نايف خضير5

ثالثة وعشرون درجة101323اية مقداد جاسم فدعم6

أربعة وثالثون درجة161834ايناس صبحي جعفر توفيق7

خمسة وعشرون درجة121325أسماء محمد شهاب احمد8

ستة وعشرون درجة121426حسام جاسم رشيد عبد9

تسعة وعشرون درجة131629حسين صباح احمد صالح10

عشرون درجة101020حنين صالح حتروش عليان11

ثالثون درجة151530دعاء حاتم حسن كريز12

رسل داود سلمان عبد هللا13

ثالثون درجة141630رشا راسم محمد رزوقي14

ثالثة وعشرون درجة121123رفل عباس فاضل حسن15

زمن عبد االمير حسين علي16

سبعة وعشرون درجة141327سالم مهنه غايب علي17

ثمانية وثالثون درجة182038سوسن عزيز ابراهيم عبد18

سبعة وعشرون درجة151227شيماء طه ياسين عبيد19

واحد وعشرون درجة111021صابرين عدنان جميل كاظم20

ثمانية وعشرون درجة161228ضحى نصيف جاسم علي21

خمسة وعشرون درجة131225عبد هللا كامل قاسم ابراهيم22

واحد وثالثون درجة161531عبير حمود جعفر محمود23

علي تعبان أسماعيل محمد24

علي جاسم حسين عباس25

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

االدارة التربوية :       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت
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لينا سمير ساالر حسين29
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سبعة عشر درجة8917ندى زياد عبد هللا عبد38
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م مهند حسين علي.م
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شوقي خضير إسماعيل. م

الثانية مسائي

أ

كتابةَرقما

أربعة وعشرون ًدرجة101424احمد علي حسين عيسى1

ثالثة وعشرون درجة131023احمدعيسى سحاب مطر2

ثالثة وعشرون درجة111223اركان مزهر رشيد عواد3

ثالثة وعشرون درجة121123اسراء ماجد محمد عبدالمجيد4

ثالثون درجة151530االء محمد نايف خضير5

عشرون درجة12820اية مقداد جاسم فدعم6

خمسة وعشرون درجة131225ايناس صبحي جعفر توفيق7

ثالثة وعشرون درجة111223أسماء محمد شهاب احمد8

اثنان وعشرون درجة121022حسام جاسم رشيد عبد9

خمسة وعشرون درجة121325حسين صباح احمد صالح10

ثالثة وعشرون درجة111223حنين صالح حتروش عليان11

ثالثة وعشرون درجة131023دعاء حاتم حسن كريز12

رسل داود سلمان عبد هللا13

خمسة وعشرون درجة121325رشا راسم محمد رزوقي14

واحد وعشرون درجة91221رفل عباس فاضل حسن15

زمن عبد االمير حسين علي16

ثالثون درجة161430سالم مهنه غايب علي17

عشرون درجة91120سوسن عزيز ابراهيم عبد18

واحد وثالثون درجة151631شيماء طه ياسين عبيد19

عشرون درجة91120صابرين عدنان جميل كاظم20

ثالثون درجة161430ضحى نصيف جاسم علي21

سبعة وعشرون درجة131427عبد هللا كامل قاسم ابراهيم22

عشرون درجة101020عبير حمود جعفر محمود23

علي تعبان أسماعيل محمد24

علي جاسم حسين عباس25

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

االستيعاب :        المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

توقيع 
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شوقي خضير إسماعيل. م

الثانية مسائي
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كتابةَرقما
االسم ت
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فصل الثانيفصل االول

السعي
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خمسة وعشرون درجة121325علي سلومي عباس حسن26

عمر عبد احمد حميد حسن27

ستة وعشرون درجة141226غفران شاكر محمد علي28

لينا سمير ساالر حسين29

ثالثون درجة151530مثنى ضياف بالل هزاع30

تسعة وعشرون درجة141529مريم كاظم عباس ياسين31

اثنان وعشرون درجة121022مصطفى حسن احمد جميل32

ثالثة وعشرون درجة121123منال رشيد لطيف محيسن33

خمسة وعشرون درجة121325منير مظفر خليل جبر34

عشرون درجة101020مهند خلف زيدان خلف35
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سبعة وعشرون درجة141327نداء حسين سلمان عبد هللا37

ندى زياد عبد هللا عبد38
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عشرون درجة81220نورس طه حسين حسن41

ثمانية عشر درجة10818هبة علي حمادي صالح42
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مروان فؤاد عبدالباقي

الثانية

أ

كتابةَرقما

سبعة عشر ًدرجة71017احمد علي حسين عيسى1

أربعة وعشرون درجة131124احمدعيسى سحاب مطر2

أربعة عشر درجة7714اركان مزهر رشيد عواد3

سبعة عشر درجة9817اسراء ماجد محمد عبدالمجيد4

تسعة وعشرون درجة131629االء محمد نايف خضير5

سبعة وعشرون درجة91827اية مقداد جاسم فدعم6

اثنان وعشرون درجة111122ايناس صبحي جعفر توفيق7

سبعة عشر درجة9817أسماء محمد شهاب احمد8

تسعة عشر درجة10919حسام جاسم رشيد عبد9

ثمانية وعشرون درجة131528حسين صباح احمد صالح10

سبعة عشر درجة71017حنين صالح حتروش عليان11

ثمانية عشر درجة81018دعاء حاتم حسن كريز12

رسل داود سلمان عبد هللا13

ستة وعشرون درجة161026رشا راسم محمد رزوقي14

خمسة عشر درجة8715رفل عباس فاضل حسن15

اثنان وعشرون درجة91322زمن عبد االمير حسين علي16

ثمانية وعشرون درجة131528سالم مهنه غايب علي17

ستة وعشرون درجة161026سوسن عزيز ابراهيم عبد18

ستة وعشرون درجة161026شيماء طه ياسين عبيد19

ستة عشر درجة9716صابرين عدنان جميل كاظم20

عشرون درجة91120ضحى نصيف جاسم علي21

واحد وعشرون درجة81321عبد هللا كامل قاسم ابراهيم22

ثمانية عشر درجة81018عبير حمود جعفر محمود23

واحد وعشرون درجة71421علي تعبان أسماعيل محمد24
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انشاء:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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زينة سالم حمودي. م

مسائي- الثانية 
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كتابةَرقما

تسعة عشر ًدرجة91019احمد علي حسين عيسى1
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عالء فاضل احمد. م.م

الثانية

أ

كتابةَرقما

ستة وعشرون ًدرجة141226احمد علي حسين عيسى1

سبعة وعشرون درجة131427احمدعيسى سحاب مطر2

واحد وعشرون درجة101121اركان مزهر رشيد عواد3

اثنان وعشرون درجة101222اسراء ماجد محمد عبدالمجيد4

واحد وثالثون درجة151631االء محمد نايف خضير5

خمسة وعشرون درجة131225اية مقداد جاسم فدعم6

ثالثة وثالثون درجة151833ايناس صبحي جعفر توفيق7

سبعة وعشرون درجة121527أسماء محمد شهاب احمد8

خمسة وعشرون درجة131225حسام جاسم رشيد عبد9

ستة وعشرون درجة111526حسين صباح احمد صالح10

ثالثة وعشرون درجة131023حنين صالح حتروش عليان11

خمسة وعشرون درجة121325دعاء حاتم حسن كريز12

أربعة وعشرون درجة111324رسل داود سلمان عبد هللا13

واحد وثالثون درجة151631رشا راسم محمد رزوقي14

واحد وعشرون درجة111021رفل عباس فاضل حسن15

أربعة وعشرون درجة121224زمن عبد االمير حسين علي16

ثمانية وعشرون درجة141428سالم مهنه غايب علي17

أربعة وعشرون درجة121224سوسن عزيز ابراهيم عبد18

أربعة وثالثون درجة161834شيماء طه ياسين عبيد19

اثنان وعشرون درجة121022صابرين عدنان جميل كاظم20

خمسة وعشرون درجة131225ضحى نصيف جاسم علي21

أربعة وعشرون درجة111324عبد هللا كامل قاسم ابراهيم22

ستة وعشرون درجة121426عبير حمود جعفر محمود23

ثمانية وعشرون درجة141428علي تعبان أسماعيل محمد24

ستة وعشرون درجة141226علي جاسم حسين عباس25

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

علم الصوت: المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت
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فصل الثانيفصل االول

السعي
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عالء فاضل احمد. م.م

الثانية

أ

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

علم الصوت: المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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م زينب قتيبة عبدعلي.م

الثانية

أ

كتابةَرقما

ثماني وعشرون درجة121628ًاحمد علي حسين عيسى1

تسع وعشرون درجة141529ًاحمدعيسى سحاب مطر2

ثالث وعشرون درجة101323ًاركان مزهر رشيد عواد3

ثماني وعشرون درجة121628ًاسراء ماجد محمد عبدالمجيد4

اثنان وثالثون درجة151732ًاالء محمد نايف خضير5

ثالث وعشرون درجة81523ًاية مقداد جاسم فدعم6

ست وثالثون درجة162036ًايناس صبحي جعفر توفيق7

اثنان وثالثون درجة151732ًأسماء محمد شهاب احمد8

أربع وثالثون درجة142034ًحسام جاسم رشيد عبد9

ثالثون درجة102030ًحسين صباح احمد صالح10

عشرون درجة91120ًحنين صالح حتروش عليان11

ثالث وثالثون درجة151833ًدعاء حاتم حسن كريز12

ثالث وعشرون درجة101323ًرسل داود سلمان عبد هللا13

أربع وثالثون درجة161834ًرشا راسم محمد رزوقي14

عشرون درجة81220ًرفل عباس فاضل حسن15

ثالث وعشرون درجة71623ًزمن عبد االمير حسين علي16

تسع وعشرون درجة121729ًسالم مهنه غايب علي17

أربع وثالثون درجة142034ًسوسن عزيز ابراهيم عبد18

اثنان وثالثون درجة161632ًشيماء طه ياسين عبيد19

عشرون درجة71320ًصابرين عدنان جميل كاظم20

خمس وعشرون درجة101525ًضحى نصيف جاسم علي21

ثالثون درجة141630ًعبد هللا كامل قاسم ابراهيم22

ثالثون درجة121830ًعبير حمود جعفر محمود23

ثالث وثالثون درجة161733ًعلي تعبان أسماعيل محمد24

علي جاسم حسين عباس25

:                                المـــــــرحلة 

القصة القصيرة:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 
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م زينب قتيبة عبدعلي.م

الثانية

أ

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

القصة القصيرة:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 
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أربع وعشرون درجة71724ًعلي سلومي عباس حسن26

عمر عبد احمد حميد حسن27

ثالث وعشرون درجة81523ًغفران شاكر محمد علي28

ثالث وثالثون درجة161733ًلينا سمير ساالر حسين29

سبع وثالثون درجة172037ًمثنى ضياف بالل هزاع30

ثماني وثالثون درجة182038ًمريم كاظم عباس ياسين31

خمس وعشرون درجة131225ًمصطفى حسن احمد جميل32

تسع وعشرون درجة121729ًمنال رشيد لطيف محيسن33

ثالث وعشرون درجة101323ًمنير مظفر خليل جبر34

واحد وثالثون درجة131831ًمهند خلف زيدان خلف35

اثنان وعشرون درجة101222ًنبأ عمر ابراهيم نايف36

خمس وثالثون درجة161935ًنداء حسين سلمان عبد هللا37

واحد وعشرون درجة71421ًندى زياد عبد هللا عبد38

سبع عشر درجة9817ًنغم مقداد يعقوب نجم39

خمس وثالثون درجة171835ًنور صبحي حمادي علوان40

ست وعشرون درجة71926ًنورس طه حسين حسن41

ثماني وعشرون درجة101828ًهبة علي حمادي صالح42

ست وعشرون درجة111526ًهدى رشيد مهدي خميس43

ثالثون درجة131730ًهدى علي عباس حمد44
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م زينب قتيبة عبدعلي.م

الثانية

أ

كتابةَرقما
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م زينب قتيبة عبدعلي.م

الثانية

أ

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

القصة القصيرة:       المـــــادة    جامعة ديالى
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زينة سالم حمودي. م

مسائي- الثانية

A

كتابةَرقما

اثنان وعشرون ًدرجة121022احمد علي حسين عيسى1

اثنان وعشرون درجة101222احمدعيسى سحاب مطر2

عشرون درجة101020اركان مزهر رشيد عواد3

عشرون درجة101020اسراء ماجد محمد عبدالمجيد4

أربعة وعشرون درجة121224االء محمد نايف خضير5

عشرون درجة101020اية مقداد جاسم فدعم6

خمسة وعشرون درجة131225ايناس صبحي جعفر توفيق7

عشرون درجة101020أسماء محمد شهاب احمد8

ثمانية وعشرون درجة121628حسام جاسم رشيد عبد9

أربعة وعشرون درجة121224حسين صباح احمد صالح10

عشرون درجة101020حنين صالح حتروش عليان11

أربعة وعشرون درجة121224دعاء حاتم حسن كريز12

أربعة وعشرون درجة141024رسل داود سلمان عبد هللا13

ثمانية وعشرون درجة121628رشا راسم محمد رزوقي14

واحد وعشرون درجة111021رفل عباس فاضل حسن15

خمسة وعشرون درجة151025زمن عبد االمير حسين علي16

تسعة وعشرون درجة141529سالم مهنه غايب علي17

اثنان وعشرون درجة101222سوسن عزيز ابراهيم عبد18

سبعة وعشرون درجة121527شيماء طه ياسين عبيد19

أربعة عشر درجة7714صابرين عدنان جميل كاظم20

ستة وعشرون درجة141226ضحى نصيف جاسم علي21

أربعة وعشرون درجة121224عبد هللا كامل قاسم ابراهيم22

واحد وعشرون درجة101121عبير حمود جعفر محمود23

عشرون درجة101020علي تعبان أسماعيل محمد24

عشرون درجة101020علي جاسم حسين عباس25

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

Drama:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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زينة سالم حمودي. م

مسائي- الثانية

A

كتابةَرقما
االسم ت
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فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

Drama:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

عشرون درجة101020علي سلومي عباس حسن26

عمر عبد احمد حميد حسن27

عشرون درجة101020غفران شاكر محمد علي28

ثمانية وعشرون درجة131528لينا سمير ساالر حسين29

ثالثون درجة171330مثنى ضياف بالل هزاع30

ثمانية وعشرون درجة131528مريم كاظم عباس ياسين31

اثنان وعشرون درجة101222مصطفى حسن احمد جميل32

تسعة وعشرون درجة171229منال رشيد لطيف محيسن33

خمسة وعشرون درجة151025منير مظفر خليل جبر34

ثمانية وعشرون درجة121628مهند خلف زيدان خلف35

خمسة وعشرون درجة151025نبأ عمر ابراهيم نايف36

ستة وعشرون درجة141226نداء حسين سلمان عبد هللا37

عشرون درجة101020ندى زياد عبد هللا عبد38

سبعة عشر درجة10717نغم مقداد يعقوب نجم39

أربعة وعشرون درجة121224نور صبحي حمادي علوان40

سبعة وعشرون درجة141327نورس طه حسين حسن41

عشرون درجة101020هبة علي حمادي صالح42

ثالثة وعشرون درجة131023هدى رشيد مهدي خميس43

سبعة وعشرون درجة121527هدى علي عباس حمد44
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عالء فاضل احمد. م.م

الثانية

أ

كتابةَرقما

ستة وعشرون ًدرجة141226احمد علي حسين عيسى1

ستة وعشرون درجة121426احمدعيسى سحاب مطر2

عشرون درجة101020اركان مزهر رشيد عواد3

خمسة وعشرون درجة141125اسراء ماجد محمد عبدالمجيد4

اثنان وثالثون درجة171532االء محمد نايف خضير5

ثالثة وعشرون درجة121123اية مقداد جاسم فدعم6

تسعة وعشرون درجة151429ايناس صبحي جعفر توفيق7

سبعة وعشرون درجة121527أسماء محمد شهاب احمد8

سبعة وعشرون درجة141327حسام جاسم رشيد عبد9

سبعة وعشرون درجة131427حسين صباح احمد صالح10

أربعة وعشرون درجة141024حنين صالح حتروش عليان11

ستة وعشرون درجة141226دعاء حاتم حسن كريز12

خمسة وعشرون درجة131225رسل داود سلمان عبد هللا13

اثنان وثالثون درجة171532رشا راسم محمد رزوقي14

اثنان وعشرون درجة14822رفل عباس فاضل حسن15

أربعة وعشرون درجة141024زمن عبد االمير حسين علي16

تسعة وعشرون درجة141529سالم مهنه غايب علي17

اثنان وعشرون درجة101222سوسن عزيز ابراهيم عبد18

خمسة وثالثون درجة181735شيماء طه ياسين عبيد19

اثنان وعشرون درجة14822صابرين عدنان جميل كاظم20

ثالثة وعشرون درجة131023ضحى نصيف جاسم علي21

خمسة وعشرون درجة141125عبد هللا كامل قاسم ابراهيم22
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