
 / جفرافية المدنالمادة                                                                            ديالىجامعة 
 صباحي -/ الثالث لوجبة الصف وا                                 كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

 محمد اسم التدريسي/ د. حميد علوان                        قسم الجغرافية                                                  
 د. رجاء خليل أحمد  (6142-4-41) إصدار  االمتحانيةاللجنة 

 ( 6142 – 6145درجات السعي السنوي للعام الدراسي ) 

 طالب الرباعياسم ال ت
درجة 
 الفصل
 األول

 الدرجة كتابة
 درجة 
 الفصل 
 الثاني

 الدرجة كتابة
مجموع 
الفصلين 

 السعي
 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                               التوقيع                   
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  رئيس القسم )   اسم                          أ.م.د. حميد علوان محمد ( اسم التدريسي ) 

 

 

  تسعة وعشرون 62 اثنتا عشر 46 سبعة عشر 41 االء شهاب احمد عبد  .4

  اربعة وعشرون 61 اثنتا عشر 46 اثنتا عشر 46 االء عادل محمد علو  .6

  تسعة عشر 42 اثنتا عشر 46 سبعة 1 احمد جاسم محمد عباس  .3

  سبعة وثالثون 31 ثمانية عشر 41 تسعة عشر 42 أحمد طالل أكرم محمد  .1

  اربعة وعشرون 61 ثالثة عشر 43 احدى عشر 44 لفتة عبد هللا احمد رباح  .5

  عشرون 61 ثالثة عشر 43 سبعة 1 احمد طالب محمود مسلم   .2

  اثنان وعشرون 66 ثالثة عشر 43 عشرة 2 احمد عبد السالم  كاظم مطلق  .1

  تسعة عشر 42 احدى عشر 44 ثمانية 1 احمد عبد السالم سامي خميس  .1

  تسعة عشر 42 اثنتاعشر 46 سبعة 1 علياحمد علي منصور   .2

  اثنان وعشرون 66 اثنتا عشر 46 عشرة 41 احمد فليح حسن عبد هللا  .41

  ستة عشر 42 تسعة 2 سبعة 1 احمد قاسم محمد عباس  .44

  سبعة وعشرون  61 اربعة عشر 41 ثالثة عشر 43 احمد محمد عبود  .46

  ستة وعشرون 62 عشراربعة  41 اثنتا عشر 46 اسامة رحيم عبد هللا فاضل  .43

  عشرون 61 عشرة 41 عشرة 41 اسراء شاكر محمود سلمان  .41

  عشرون 61 عشرة 41 عشرة 41 اسراء عناد كاظم  .45

  سبعة وعشرون 61 خمسة عشر 45 اثنتا عشر 46 اسماء عامر جدوع حسين  .42

  ستة وعشرون 62 اربعة عشر 41 اثنتا عشر 46 اسيا احسان علي عباس  .41

  تسعة وعشرون 62 خمسة عشر 45 اربعة عشر 41 وي شيحاناسيل جمال عال  .41

  ثمانية وعشرون 61 خمسة عشر 45 ثالثة  عشر 43 اقبال حامد سعيد فريح  .42

  اثنان وعشرون 66 احدى عشر 44 احدى عشر 44 افراح عطا عبد عباس   .61

  خمسة وعشرون 65 اربعة عشر 41 احدى عشر 44 أمجد سعيد علي منصور  .64

  سبعة وعشرون 61 ثالثة عشر 43 اربعة عشر 41 د كريمأمل مهدي عب  .66

  خمسة وعشرون 65 اربعة عشر 41 احدى عشر 44 أمنه عبد الغفور صبري مراد  .63

  اثنان وعشرون 66 احدى عشر 44 احدى عشر 44 أمير كاظم عبعوب علي  .61

  عشرون 61 احدى عشر 44 تسعة 2 انوار صبحي علوان ابراهيم  .65

اق عبد اوس محمد عبد الرز  .62

 الرحمن

  عشرون 61 تسعة 2 احدى عشر 44

  تسعة عشر 42 ثالثة عشر 43 سته 2 ايات قحطان محسن علي  .61

  تسعة وعشرون 62 ثالثة عشر 43 ستة عشر 42 أية نبيل محمد جاسم  .61

  اربعة عشر 41 ثمانية فقط 1 ستة 2 ايالف جميل كامل علوان  .62

  ستة عشر 42 نيةثما 1 ثمانية 1 ايمن ثامر مساعد عبد هللا  .31



 / جفرافية المدنالمادة                                                                            ديالىجامعة 
 صباحي -/ الثالث لوجبة الصف وا                                 كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

 محمد اسم التدريسي/ د. حميد علوان                        قسم الجغرافية                                                  
 د. رجاء خليل أحمد  (6142-4-41) إصدار  االمتحانيةاللجنة 

 ( 6142 – 6145درجات السعي السنوي للعام الدراسي ) 

 طالب الرباعياسم ال ت
درجة 
 الفصل
 األول

 الدرجة كتابة
 درجة 
 الفصل 
 الثاني

 الدرجة كتابة
مجموع 
الفصلين 

 السعي
 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                               التوقيع                   
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  رئيس القسم )   اسم                          أ.م.د. حميد علوان محمد ( اسم التدريسي ) 

 

 

  خمسة وعشرون 65 ثالثة عشر 43 اثنتا عشر 46 أيه تحسين علي عبد الرحمان  .34

  ستة وعشرون 62 ثالثة عشر 43 ثالثة عشر 43 آيه صبحي مجيد صالح  .36

  ستة وعشرون 62 احدى عشر 44 خمسة عشر 45 بان شوكت عبد هللا رميض  .33

  احد وعشرونو 64 احدى عشر 44 عشرة 41 بدر جاسم بدر حمود  .31

  سبعة وعشرون 61 اثنتا عشر 46 خمسة عشر 45 بشائر رعد اسماعيل محيسن  .35

  ستة وعشرون 62 اربعة عشر 41 اثنتا عشر 46 بهاء ستار صالل شرعي  .32

  ستة وعشرون 62 ثالثة عشر 43 ثالثة عشر 43 بهاء عباس مجيد رمضان  .31

  سبعة عشر 41 ثمانية 1 تسعة 2 جنه جمال جبار حسين  .31

  واحد وعشرون 64 اربعة عشر 41 سبعة 1 حازم جاسم محمد خلف  .32

  ثمانية عشر 41 عشرة 41 ثمانية 1 حسام محمد علي سابط  .11

  تسعة وعشرون 62 خمسة عشر 45 اربعة عشر 41 حسن ثاير فالح علي  .14

  ثمانية عشر 41 عشرة 41 ثمانية 1 حسن صالح مهدي عليوي  .16

  سبعة عشر 41 عشرة 41 سبعة 1 حسين اياد متعب طعمة  .13

  واحد وعشرون 64 احدى عشر 44 عشرة 41 حسين علي حسين منصور  .11

  ثمانية عشر 41 ثمانية 1 عشرة 41 حسين علي رحيم غايب  .15

حمزه عبد الرحمن حسب هللا   .12

 سلمان 

  ستة عشر 62 ثالثة عشر 43 ثالثة عشر 43

  نواحد وعشرو 64 خمسة عشر  45 ستة 2 حمزة حازم جمعة ربيع  .11

  ثالثة وثالثون 33 ثمانية عشر 41 خمسة عشر 45 حنان صادق مهدي حمودي  .11

  ثالثة وعشرون 63 اثنتا عشر 46 احدى عشر 44 حنان علي محمد عبود  .12

  ثمانية عشر 41 احدى عشر 44 سبعة 1 حنان كامل اسماعيل خليل  .51

  سبعة وعشرون 61 اربعة عشر 41 ثالثة عشر 43 حنين ماهر رحيم خليل  .54

  ثمانية وعشرون 61 ثالثة عشر 43 خمسة عشر 45 حيدر اياد داود سلمان  .56

  اربعة وعشرون 61 احدى عشر 44 ثالثة عشر 43 حيدر حميد كريم علوان  .53

حيدر عبد الغفار مبارك عبد   .51

 الوهاب

  ستة وعشرون 62 خمسة عشر 45 احدى عشر 44

  سبعة عشر 41 عشرة 41 سبعة  1 حيدر فيصل يحيى سعود  .55

  اربعة وعشرون 61 اثنتا عشر 46 اثنتا عشر 46 ختام حسين خلف حسين  .52

  سبعة وعشرون 61 اثنتا عشر 46 خمسة عشر 45 ختام عدنان محمد سلمان  .51

  اثنان وعشرون 66 عشرة 41 اثنتا عشر 46 دعاء جواد سلمان محمد  .51

  سبعة عشر 41 احدى عشر 44 ستة 2 دعاء عماد خضير عباس  .52

  ثالثون 31 اربعة عشر 41 ستة عشر 42 اسين أرحيمديار طاهر ي  .21



 / جفرافية المدنالمادة                                                                            ديالىجامعة 
 صباحي -/ الثالث لوجبة الصف وا                                 كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

 محمد اسم التدريسي/ د. حميد علوان                        قسم الجغرافية                                                  
 د. رجاء خليل أحمد  (6142-4-41) إصدار  االمتحانيةاللجنة 

 ( 6142 – 6145درجات السعي السنوي للعام الدراسي ) 

 طالب الرباعياسم ال ت
درجة 
 الفصل
 األول

 الدرجة كتابة
 درجة 
 الفصل 
 الثاني

 الدرجة كتابة
مجموع 
الفصلين 

 السعي
 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                               التوقيع                   
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  رئيس القسم )   اسم                          أ.م.د. حميد علوان محمد ( اسم التدريسي ) 

 

 

  خمسة وعشرون 65 اثنتا عشر 46 ثالثة عشر 43 رائد صادق كريم جلوب  .24

  ستة عشر 42 عشرة 41 ستة 2 رائد ضياء فاضل  .26

  ثمانية وعشرون 61 ثالثة عشر 43 خمسة عشر 45 رحمه اكرم اسعد ظاهر   .23

  ستة وعشرون 62 ثالثة عشر 43 شرثالثة ع 43 رسل سمير عبد الرحيم وهيب  .21

  ثالثة وعشرون 63 ثالثة عشر 43 عشرة 41 رسل قحطان عبد هللا حميد  .25

  خمسة عشر 45 عشرة 41 خمسة 5 رغد عدنان لطيف منصور  .22

  اثنان وعشرون 66 ثمانية فقط 1 اربعة عشر 41 رفل ثائر حسين عليوي  .21

  ستة وعشرون 62 شرثالثة ع 43 ثالثة عشر 43 رقيه معد محمد محمود  .21

  ثمانية وعشرون 61 ثالثة عشر 43 خمسة عشر 45 رنا ثاير سامي عناد  .22

  اربغعة وعشرون 61 اثنتا عشر 46 اثنتا عشر 46 رنا عباس فاضل نوار  .11

  اربعة وعشرون 61 ثالثة عشر 43 احدى عشر 44 رهام عبد الرحمن احمد هادي  .14

  ثالثة وعشرون 63 احدى عشر 44 اثنتا عشر 46 رواء اسماعيل حميد مجيد  .16

  سبعة وعشرون 61 تسعة عشر 42 ثمانية 1 رواء ستار علي ساجت  .13

  خمسة وعشرون 65 اثنتا عشر 46 ثالثة عشر 43 رواء فائق محمد سدرة  .11

  ستة وعشرون 62 اربعة عشر 41 اثنتا عشر 46 رواء محمد نزال عمارة   .15

  ثمانية عشر 41 عشرة 41 ثمانية 1 رواسي لطيف خليفه كاظم  .12

  ثالثون 31 ستة عشر 42 اربعة عشر 41 رويدة محمد علي مهدي  .11

  تسعة وعشرون 62 ستة عشر 42 ثالثة عشر 43 ريام جليل شنيف علوان  .11

  واحد وعشرون 64 عشرة 41 احدى عشر 44 ريام حاتم حسن  محسن  .12

  اثنان وعشرون 66 ثالثة عشر 43 تسعة 2 زكي كريم مهدي حمد  .11

  ستة وعشرون 62 سبعة عشر 41 تسعة 2 ء حازم سليم موسىزهرا  .14

  ثالثون 31 خمسة عشر 45 خمسة عشر 45 زهراء حسين صبري جبار  .16

  سبعة وعشرون 61 اثنتا عشر 46 خمسة عشر 45 زهراء خليل ابراهيم مهدي  .13

  تسعة وعشرون 62 خمسة عشرة 45 اربعة عشر 41 زهراء عادل فتحي عبدال  .11

  اثنان وثالثون 36 اربعة عشر 41 ثمانية عشر 41 سن ضاحيزهراء قاسم ح  .15

  تسعة عشر 42 ثمانية فقط 1 احدى عشر 44 زياد طارق سامي علي  .12

  اثنان وعشرون 66 احدى عشر 44 احدى عشر 44 زياد ياسين محمود احمد  .11

  عشرة 41 اربعة 1 ستة 2 زينب حسين علي حسين  .11

  خمسة وعشرون 65 ثالثة عشر 43 اثنتا عشر 46 زينب خالد حسين حسن  .12

  ستة وعشرون 62 اربعة عشر 41 اثنتا عشر 46 زينب ماجد خزعل ناجي  .21



 / جفرافية المدنالمادة                                                                            ديالىجامعة 
 صباحي -/ الثالث لوجبة الصف وا                                 كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

 محمد اسم التدريسي/ د. حميد علوان                        قسم الجغرافية                                                  
 د. رجاء خليل أحمد  (6142-4-41) إصدار  االمتحانيةاللجنة 

 ( 6142 – 6145درجات السعي السنوي للعام الدراسي ) 

 طالب الرباعياسم ال ت
درجة 
 الفصل
 األول

 الدرجة كتابة
 درجة 
 الفصل 
 الثاني

 الدرجة كتابة
مجموع 
الفصلين 

 السعي
 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                               التوقيع                   
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  رئيس القسم )   اسم                          أ.م.د. حميد علوان محمد ( اسم التدريسي ) 

 

 

  ثالثة وعشرون 63 اثنتا عشر 46 احدى عشر 44 زينب هاشم قاسم محمد علي  .24

  ستة وعشرون 62 ثالثة عشر 43 ثالثة عشر 43 زينب ياسر علي مصحب   .26

  عشرون 61 سبعة فقط 1 ثالثة عشر 43 زينة مزهر محمد منشد  .23

  ستة وعشرون 62 ثالثة عشر 43 ثالثة عشر 43 ساجدة غانم مبارك اسعود  .21

  سبعة وعشرون 61 ثالثة عشر 41 ثالثة عشر 43 سارة رابح عبد هللا حمادي  .25

  واحد وعشرون 64 تسعة 2 اثنتا عشر 46 سارة وليد محمود مطرود  .22

  واحد وثالثون 34 سة عشرخم 45 ستة عشر 42 ساره حافظ خليفه محمد  .21

  خمسة عشرون 45 تسعة عشر 2 ستة 2 ساره عباس فاضل محمد علي  .21

  عشرون 61 احدى عشر 44 تسعة 2 ساره فدعم محمد فدعم  .22

  سبعة وعشرون 61 اربعة عشر 41 ثالثة عشر 43 سارة قيس احمد محسن  .411

  واحد وعشرون 64 عشرة 41 احدى عشر 44 سامر حاتم عباس خزعل   .414

  ستة وعشرون 62 اربعة عشر 41 اثنتا عشر 46 ساهر هاشم محمد نصيف  .416

  اثنان وعشرون 66 احدى عشر 44 احدى عشر 44 ستار جبار كيطان مبارك  .413

  خمسة وثالثون 35 ثمانية عشر 41 سبعة عشر 41 سجى خليل اسماعيل غزي  .411

  تسعة وعشرون 62 خمسة عشر 45 اربعة عشر 41 سحر شريف الفت مراد  .415

  ثمانية وعشرون 61 ثالثة عشر 43 خمسة عشر 45 سحر عباس مبارك مهدي  .412

  عشرون 61 ثالثة عشر 43 سبعة 1 سحر واثق ابراهيم حسين  .411

  اربعة وعشرون 61 اربعة عشر 41 عشرة 41 سرور عمر مصطاف عثمان  .411

  اربعة وعشرون 61 خمسة عشر 45 تسعة 2 سرى ربيع محمد محمود  .412

  ثالثون 31 ستة عشر 42 اربعة عشر 41 يدسرى رياض  عباس حم  .441

  اثنان وثالثون 36 سبعة عشر 41 خمسة عشر 45 سرى فوزي عبد علي  .444

  ثمانية وعشرون 61 اربعة عشر 41 اربعة عشر 41 سعد علي حمد محمد  .446

  تسعة وثالثون 32 عشرون 61 تسعة عشر 42 سمر سؤدد نهاد عبد اللطيف  .443

  خمسة وعشرون 65 اثنتا عشر 46 ة عشرثالث 43 سندس صالح جليل مجيد  .441

  تسعة وعشرون 62 خمسة عشر 45 اربعة عشر  41 سهاد سمير جعفر صادق  .445

  واحد وثالثون 34 ستة عشلر 42 خمسة عشر 45 سهير عبد الغفور حسين علوان  .442

  سبعة عشر 41 اثنتا عشر 46 خمسة 5 سوسن احمد حميد احمد  .441

  واحد وثالثون 34 خمسة عشر 45 رستة عش 42 سيروان عالء حسين عبد  .441

  اثنتان وعشرون 66 تسع 2 ثالث عشرة 43 سيف سعد محمود حسين  .442

  ست عشرة 42 تسع 2 سبع 1 سيف ضياء جواد   .461



 / جفرافية المدنالمادة                                                                            ديالىجامعة 
 صباحي -/ الثالث لوجبة الصف وا                                 كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

 محمد اسم التدريسي/ د. حميد علوان                        قسم الجغرافية                                                  
 د. رجاء خليل أحمد  (6142-4-41) إصدار  االمتحانيةاللجنة 

 ( 6142 – 6145درجات السعي السنوي للعام الدراسي ) 

 طالب الرباعياسم ال ت
درجة 
 الفصل
 األول

 الدرجة كتابة
 درجة 
 الفصل 
 الثاني

 الدرجة كتابة
مجموع 
الفصلين 

 السعي
 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                               التوقيع                   
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  رئيس القسم )   اسم                          أ.م.د. حميد علوان محمد ( اسم التدريسي ) 

 

 

  تسع وعشرون 62 اربع عشرة 41 خمس عشرة 45 شهاب خضير علي حسين   .464

  تسع عشرة 42 تسع 2 عشر 41 شهد حسين عباس شندل  .466

  اثنتان وثالثون 36 اربع عشرة 41 ثمان عشرة 41 كابشهد خضير عباس ع  .463

  خمس وعشرون 65 عشر 41 خمس عشرة 45 شهد رباح محمد حسين  .461

  سبع وثالثون 31 تسع عشرة 42 ثمان عشرة 41 شهد عبد الكاظم محمد حسين   .465

  ثالث وعشرون 63 اثنتا عشرة 46 احدى عشرة 44 شيماء رشيد مصطاف جاسم   .462

  ثالث وعشرون 63 اثنتا عشرة 46 احدى عشرة 44 دود علي حسينشيماء عبد الو  .461

  اثنتان وعشرون 66 ثالث عشرة 43 تسع 2 صفاء قاسم هاشم محمود  .461

  ثالث وعشرون 63 اربع عشرة 41 تسع 2 صكر حاتم كريم حبيب  .462

  تسع وعشرون 42 ثمان 1 احدى عشرة 44 ضياء احمد حمزة صلبي  .431

  اربع وعشرون 61 اثنتا عشرة 46 نتا عشرةاث 46 ضياء سعيد سلمان سيد  .434

  خمس وعشرون 65 ثالث عشرة 43 اثنتا عشرة 46 عاتكة احمد مجدي علي  .436

  ثالث وعشرون 63 اثنتا عشرة 46 احدى عشرة 44 عادل فاضل شحاذه ابراهيم  .433

  اربع وعشرون 61 ثالث عشرة 44 ثالث عشرة 43 عاصفه كريم هاتف مجيد  .431

  سبع وعشرون 61 اربع عشرة 41 ثالث عشرة 43 ليعباس أياد منصور ع  .435

  اثنتان وعشرون 66 اثنتا عشرة 46 عشر 41 عباس صبري جبوري برجلي  .432

  احدى وعشرون 64 احدى عشرة 44 عشر 41 عباس صفاء توفيق حسن  .431

  احدى وعشرون 64 عشر 41 احدى عشرة 44 عباس فاضل عبد هللا مسعود  .431

  ثمان عشرة 41 اثنتا عشرة 46 ست 2 عبد الرحمن أياد أحمد حمد  .432

  ست وثالثون 32 تسع عشرة 42 سبع عشرة 41 عبد هللا سعيد نوري حسن  .411

  اثنتان وعشرون 66 احدى عشرة 44 احدى عشرة 44 عالء كاظم ياسين مدحي  .414

  تسع وعشرون 42 عشر 41 تسع 2 عالء هادي سلمان زيني  .416

  ثالث وعشرون 63 ثالث عشرة 43 عشر 41 علي احمد حسين حمد  .413

  احدى وعشرون 64 عشر 41 احدى عشرة 44 علي احمد فرحان حداوي  .411

  ثالث عشرة 43 ثمان 1 خمس 5 علي جواد كاظم شيال  .415

  خمس وعشرون 65 اربع عشرة 44 اربع عشرة 41 علي سالم احمد كاظم  .412

  ثاللثون 31 خمس عشرة 45 خمس عشرة 45 علي عادل فياض جاسم  .411

  سبع وعشرون 61 اربع عشرة 43 اربع عشرة 41  حميدعلي كريم حسب هللا  .411

  ثالث وعشرون 63 عشر 41 ثالث عشرة 43 علياء زاحم محمد عبار  .412

  اثنتان وعشرون 66 عشر 41 اثنتا عشرة 46 عمر روكان سلمان خليفة  .451
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  تسع وعشرون 42 عشر 41 تسع 2 عمر ناصر علي حسين  .454

  اثنتان وعشرون 66 عشر 41 اثنتا عشرة 46 عوف رحمان حسين علوان  .456

  اثنتان وعشرون 66 تسع 2 ثالث عشرة 43 غزوان نومان طه حسون  .453

  ست وعشرون 62 اربع عشرة 41 اثنتا عشرة 46 غسان جاسم محمد حسين  .451

  ثمان عشرة 41 احدى عشرة 44 سبع 1 غسق حسن غازي حميد  .455

  ونثالث وعشر 63 عشر 41 ثالث عشرة 43 غفران خالد غالب حسين  .452

  ثالث وثالثون 33 خمس عشرة 45 ثمان عشرة 41 فاضل خليفه علي مطر   .451

     ثمان عشرة 41 ثمان 1 عشر 41 فاضل صبيح خليل شكر  .451

  ثمان عشرة 41 ثالث 3 خمس عشرة 45 فاطمة طعمة غائب حميد  .452

  خمس وعشرون 65 احدى عشرة 44 اربع عشرة 41 فاطمه جواد بحر جواد  .421

  اربع وعشرون 61 اثنتا عشرة 46 اثنتا عشرة 46 حمدفاطمه حسن حسين   .424

  اربع وعشرون 61 ثالث عشرة 43 احدى عشرة 44 فاطمه خضير علوان حسين  .426

  ثالثون 31 اربع عشرة 41 ست عشرة 42 فرح أسعد مغير محيسن  .423

  ثالث وعشرون 63 تسع 2 اربع عشرة 41 فرح عماد رشيد حمد  .421

  عشرون 61 ثمان 1 عشرةاثنتا  46 قمر صالح مهدي هزاع  .425

  ثالثون 31 اربع عشرة 41 ست عشرة 42 كوثر جاسم محمد محسن  .422

  تسع وعشرون 62 اثنتا عشرة 46 سبع عشرة 41 كوثر علي عبد حسين  .421

  ثالث وعشرون 63 عشر 41 ثالث عشرة 43 كوثر نزار طالب عبد السالم  .421

  انية وعشرونثم 61 ثالث عشرة 43 خمس عشرة 45 ليث مبدر صالح سلمان  .422

  احدى وعشرون 64 عشر 41 احدى عشرة 44 مآب فالح حسن  محمود  .411

  احدى وعشرون 64 عشر 41 احدى عشرة 44 محمد أحمد عكله عبد هللا  .414

  ثمان عشرة 41 ثمان 1 احدى عشرة 44 محمد بالسم رمح مسرهد  .416

  تسع وعشرون 62 ست عشرة 42 ثالث عشرة 43 محمد جبار عبد هللا رشيد  .413

  سبعة عشر 41 تسع 2 ثمان 1 محمد حسن كاظم شنتر  .411

  تسع وعشرون 62 ست عشرة 42 ثالث عشرة 43 محمد حسين ناصر حسن  .415

  ثالث وعشرون 63 اربع عشرة 41 تسع 2 محمد حميد سعد غزال  .412

  احدى وعشرون 64 اثنتا عشرة 46 تسع 2 محمد خليل ابراهيم طعمة  .411

  ثالث وعشرون 63 احدى عشرة 44 رةاثنتا عش 46 محمد فالح عناد حميد  .411

  سبع وعشرون 61 احدى عشرة 44 ست عشرة 42 محمد فؤاد جبار شكر  .412

  سبع وعشرون 61 اربع عشرة 41 ثالث عشرة 43 محمد مازن شكر عبد هللا  .411



 / جفرافية المدنالمادة                                                                            ديالىجامعة 
 صباحي -/ الثالث لوجبة الصف وا                                 كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

 محمد اسم التدريسي/ د. حميد علوان                        قسم الجغرافية                                                  
 د. رجاء خليل أحمد  (6142-4-41) إصدار  االمتحانيةاللجنة 

 ( 6142 – 6145درجات السعي السنوي للعام الدراسي ) 

 طالب الرباعياسم ال ت
درجة 
 الفصل
 األول

 الدرجة كتابة
 درجة 
 الفصل 
 الثاني

 الدرجة كتابة
مجموع 
الفصلين 

 السعي
 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                               التوقيع                   
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  رئيس القسم )   اسم                          أ.م.د. حميد علوان محمد ( اسم التدريسي ) 

 

 

  اربع وعشرون 61 احدى عشرة 44 ثالث عشرة 43 محمد نهاد عناد حسب هللا  .414

  اربع وعشرون 61 احدى عشرة 44 ث عشرةثال 43 مروان مزهر ابراهيم سبع  .416

  ست عشرة 42 ثمان 1 ثمان 1 مروة رشيد حميد مجيد  .413

  ثالثون 31 خمس عشرة 45 خمس عشرة 45 مروه صبحي هاشم محمد  .411

  عشرون 61 عشر 41 عشر 41 مريم عباس محيسن كليز جمعة  .415

  خمس وعشرون 65 خمس عشرة 45 عشر 41 مريم محمد مبدر ظاهر  .412

  خمس وعشرون 65 اثنتا عشرة 46 ثالث عشرة 43 ى سالم سبع خميسمصطف  .411

  احدى وعشرون 64 اثنتا عشرة 46 تسع 2 مها خليل ابراهيم عباس  .411

مها عبد الكريم عبد الصاحب   .412

 هادي

  احدى وعشرون 64 تسع 2 اثنتا عشرة 46

  احدى وعشرون 64 اثنتا عشرة 46 تسع 2 مها قاسم محمد جامل سعيد  .421

  ثالث وعشرون 63 ثالث عشرة 43 عشر 41 ادي شهاب احمدمها ه  .424

  ثالثون 31 خمس عشرة 45 خمس عشرة 45 موج سهيل نجم عبد هللا حمادي  .426

  سبع وعشرون 61 ثالث عشرة 43 اربع عشرة 41 مؤيد ابراهيم علي احمد  .423

  سبع وعشرون 61 اثنتا عشرة 46 خمس عشرة 45 ميس نصيف صالح جسام  .421

  ثمان عشرة 41 ست 2 اثنتا عشرة 46 بد الرحمن خليفهناديه ظاهر ع  .425

  ثمان وعشرون 61 احدى عشرة 44 سبع عشرة 41 ناديه علي عبد الهادي حسن  .422

  اربع وثالثون 31 ست عشرة 42 ثمان عشرة 41 نبراس حمه تايه حسين  .421

  اربع وعشرون 61 اثنتا عشرة 46 اثنتا عشرة 46 نجوى كمال اسماعيل بيات  .421

  تسع وعشرون 62 اربع عشرة 41 خمس عشرة 45 ميد رشيد احمدندى ح  .422

  عشرون 61 ثمان 1 اثنتا عشرة 46 نرمين تايه ثامر بوري  .611

  تسع وعشرون 62 سبع عشرة 41 اثنتا عشرة 46 نهى اياد عبد الجبار ابراهيم  .614

  ست وعشرون 62 ثالث عشرة 43 ثالث عشرة 43 نوال عبد هللا علي حسون  .616

  خمس وعشرون 65 اثنتا عشرة 46 ثالث عشرة 43 خالد غيدان خلفنور الهدى   .613

  ثمان وعشرون 61 اثنتا عشرة 46 ست عشرة 42 نور الهدى رائد غازي خلف  .611

  خمس وعشرون 65 عشر 41 خمس عشرة 45 نور حسن خويط حميد  .615

  احدى وعشرون 64 عشر 41 احدى عشرة 44 نور طالب مهدي عواد  .612

  عشرون 61 عشر 41 عشر 41 نور علي محمود احمد  .611

  احدى وعشرون 64 احدى عشرة 44 عشر 41 نور الزم شهاب مولود  .611

  تسع وعشرون 62 ثالث عشرة 43 ست عشر 42 نور ماجد لطيف درب  .612

  ثالث وعشرون 63 احدى عشرة 44 اثنتا عشرة 46 نور محمد محمود حميد  .641
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  سع وعشرونت 62 خمس عشرة 45 اربع عشرة 41 نور نعمان حميد خضير  .644

  تسع وعشرون 62 ست عشرة 42 ثالث عشرة 43 نورس عامر شريف سهيل  .646

  خمس وعشرون 65 اربع عشرة 41 احدى عشرة 44 نوري صبحي نوري عزيز جاسم  .643

  سبع وعشرون 61 ثالث عشرة 43 اربع عشرة 41 هبه اسماعيل خليفه كاظم  .641

 لم تمتحن رةثالث عش 43 ثالث عشرة 43   هبه زاحم عبد هللا يونس  .645

  تسع وعشرون 42 تسع 2 عشر 41 هدى كريم محمد مظلوم  .642

  احدى وعشرون 64 عشر 41 احدى عشرة 44 هدير حسن عبد الرزاق علوان  .641

  خمس وعشرون 65 ثالث عشرة 43 اثنتا عشرة 46 هدير صالح عطيه كسوب  .641

  ثالث وعشرون 63 ثالث عشرة 43 عشر 41 هشام عدنان خلف خميس  .642

  ثالث وعشرون 63 عشر 41 ثالث عشرة 43 سراب نصيف جاسمهنادي   .661

  خمس عشرة 45 تسع 2 ست 2 هند اكرم نافع عباس  .664

  عشرون 61 تسع 2 احدى عشرة 44 هند خليل ابراهيم كواد  .666

  سبع وعشرون 61 ثالث عشرة 43 اربع عشرة 41 هند عيدان محمود حميد  .663

  سبع وعشرون 61 عشرةست  42 اثنتا عشرة 46 هيثم يوسف جميل مشاري  .661

  خمس وعشرون 65 خمس عشرة 45 عشر 41 وجدان عبد العزيز نصيف جاسم  .665

  خمس وعشرون 65 اربع عشرة 41 احدى عشرة 44 وديان علي صاحب علوان  .662

  خمس وعشرون 65 اثنتا عشرة 46 ثالث عشرة 43 وسام مالك لطيف درب  .661

  عشرة سبع 41 احدى عشرة 44 ست 2 وسام محمود علي حسين  .661

  سبع وعشرون 61 احدى عشرة 46 خمس عشرة 45 وسن فيصل حميد سعيد  .662

  عشرون 61 عشر 41 عشر 41 وعد سعدون عبد العزيز محمد  .631

  سبع وعشرون 61 اربع عشرة 41 ثالث عشرة 43 وفاء حسين منصور حسين  .634

  سبع وعشرون 61 اربع عشرة 41 اربع عشرة 41 والء قاسم حسن سعيد  .636

  خمس عشرة 45 سبع 1 ثمان 1 ر عباس فاضلياسر خضي  .633

  احدى وعشرون 64 ثمان 1 ثالث عشرة 43 ياسمين ساجد عبد الستار احمد  .631

  اثنتان وعشرون 36 سبع عشر 41 خمس عشرة 45 ياسمين محمد رشيد حمد  .635

  ست وعشرون 62 اربع عشر 41 اثنتا عشرة 46 ياسمين ياسين طه جميل  .632

  اربع وعشرون 61 عشر 41 اربع عشرة 41 يمامه عدنان حسين علوان  .631

  ست وعشرون 62 خمس عشر 45 احدى عشرة 44 يوسف هاني فوزي جاسم  .631

  ثالث وعشرون 63 احدى عشرة 44 اثنتا عشرة 46 مصطفى سعدون سلطان  .632

  اثنتان وعشرون 66 احدى عشرة 44 احدى عشرة 44 عبد الهادي احمد عبد الهادي  .611
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 ثالثون 31 اربع عشرة 42 عشرة اربع 41 زينب يونس مجول  .614
جاءئنا نقل من  

 كركوك

 جائنا نقل ثالث وعشرون 63 ثالث عشرة 43 عشر 41 احمد بدر حسين  .616

 فارس عقيل يوسف  .613

 

 

  ثالث وثالثون 33 سبع عشرة 41 ست عشرة 42

  عشرون 61 عشر 41 عشر 41 هدير مصحب خليل  .611

  ثالث وعشرون 63 اثنتاعشرة 46 احدى عشرة 44 يونس علي عاصي  .615

  سبعة عشر 41 اثنتاعشرة 46 خمسة 5 حمزة حازم  .612

  عشرون 61 احدى عشرة 44 تسع 2 سيف عبد الحق  .611

  خمس وعشرون 65 اربع عشرة 41 احدى عشرة 44 عباسعلي عادل   .611

  اربع وعشرون 61 ثالث عشرة 43 احدى عشرة 44 عمر مصطاف  .612

  عشروناثنتان و 66 اثنتاعشرة 46 عشرة 41 محمد معن  .651

654.          

 

 

4.          

6.          

 العبور
  ثالث وعشرون  63 عشرة 41 ثالث عشرة 43 ريم حسن  4

  اثنتان وعشرون 66 عشرة 41 اثنتا عشرة 46 زينب علي فرج 6

  اثنتان وعشرون 66 عشرة 41 اثنتا عشرة 46 زينة سعيد 3

  عشرون 61 عشرة 41 عشر 41 حسين علي حسين 1

  احدى عشرة 64 عشرة 41 احدى عشرة 44 غضبان غفران 5

  ثالث وعشرون 63 عضرة 41 ثالث عشرة 43 محمد زهير 2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         

         

 

 ترقين قيد واالستضافة الى جامعات اخرى

 المالحظات االسم ت

 كتابنا لم يباشر ورفع ترقين قيد  احمد محمد عواد 4
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 6141/6145المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات  االسم ت
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 6141/6145للعام الدراسي  المنقولين منا 

 6142/  6145نقل الى المسائي للعام  اثير قادر عيدان 4

 6142/  6145بغداد باالمر        للعام الدراسي  جوريه جواد كاظم يحيى 4

 6142/  6145سي بغداد باالمر        للعام الدرا زمن نايف فهد عبد علي 6

3   

1   

5   

2   

 


