
 : جغرافية العراق المادة                                                                              ديالىجامعة 
 صباحي -/ الرابع الصف والوجبة                                  كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

  رحيم +م.م.طالل منيهل:د.رعد  اسم التدريسي              قسم الجغرافية                                                  
  (6312-1-03) إصدار  االمتحانيةاللجنة 

 ( 6312 – 6315درجات السعي السنوي للعام الدراسي ) 

 اسم الطالب الرباعي ت
درجة 
 الفصل
 األول

 الدرجة كتابة
 درجة 
 الفصل 
 الثاني

 الدرجة كتابة
مجموع 
الفصلين 

 السعي
 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )          أ.د رعد رحيم حمود ، م. م طالل منيهل كريم ( اسم التدريسي ) 

 

 

  ثمانية وعشرون 62 خمسة عشر 15 ثالثة عشر 10 االء حسين محمد علي  .1

  سبعة وعشرون 61 سبعة عشر 11 عشرة فقط 13 ابرار نجم عبد هللا   .6

 11 اثمار أبراهيم خليل محمود  .0
 
 

  ثمانية وعشرون 62 اربعة عشر 11 اربعة عشر

  نستة وعشرو 62 ستة عشر 12 عشرة فقط 13 محمد احمد باسم قاسم   .1

  ثالثون فقط 03 ستة عشر 12 اربعة عشر 11  احمد سالم محمود علي  .5
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  خمسة وعشرون 65 خمسة عشر 15 عشرة فقط 13 زينة سعيد حميد عليوي  .23



 : جغرافية العراق المادة                                                                              ديالىجامعة 
 صباحي -/ الرابع الصف والوجبة                                  كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

  رحيم +م.م.طالل منيهل:د.رعد  اسم التدريسي              قسم الجغرافية                                                  
  (6312-1-03) إصدار  االمتحانيةاللجنة 

 ( 6312 – 6315درجات السعي السنوي للعام الدراسي ) 

 اسم الطالب الرباعي ت
درجة 
 الفصل
 األول

 الدرجة كتابة
 درجة 
 الفصل 
 الثاني

 الدرجة كتابة
مجموع 
الفصلين 

 السعي
 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )          أ.د رعد رحيم حمود ، م. م طالل منيهل كريم ( اسم التدريسي ) 

 

 

ساره محمد ابراهيم   .21

 وينياز

  احدى وثالثون 01 ثمانية عشر 12 ثالثة عشر 10

  ثالثة وثالثون 00 ثمانية عشر 12 خمسة عشر 15 ساره محمد خزعل عبود  .26

سازان مكي اسماعيل   .20
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2.  
 5/13/6315في10001الى كربالء باالمر رسل حاتم رشيد علي

 6315/6312المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات االسم ت

 2/13/6315 في 10511 كتابنا محمود ياسين حميد شكير 1
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 133امتحان من  نورالدين عبد الخالق صادق 1

 6315/6312الرسوب بالغياب للعام الدراسي 

 المالحظات  االسم ت

  بموجب االمر  زمن خليل ابراهيم عدوان 1
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