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 الفصل 
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 الدرجة كتابة
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 التوقيع                                  التوقيع

 (د . محمد يوسف حاجم و  م.م سمير مهدي ويساسم التدريسي 
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )                   

 

 

  اربع وثالثون  43 سبعه عشر 11 سبعه عشر 11 االء حسين محمد علي  .1

  ثمانية وثالثون 43 تسعه عشر 11 تسعه عشر 11 ابرار نجم عبد هللا   .6

  ثمانية وعشرون 83 عشرخمسة  15 ثالثة عشر 10 اثمار أبراهيم خليل محمود  .0

سبعة  11 عشرة 13 محمد احمد باسم قاسم   .4
 وعشرون 

  ن سبع وعشرو 82

  اثنان وثالثون  48 ثمانية عشر   11 ستة عشر  12  احمد سالم محمود علي  .5

  ثمانية وعشرون 83 خمسة عشر    15 ثالثة عشر  10 أحمد ضياء كريم حمود  .2

  ستة وعشرون 82 اربعة عشر 14 أثنى عشر 16 احمد علي سعيد حسين  .1

   اربعون 34 عشرون 63  عشرون 63  أحمد منذر صالح حمادي  .1

  ثمانية وعشرون 83 خمسة عشر  15 ثالثة عشر 10 أحمد ناظم خضير عباس  .1

  ستة وعشرون  82 عشر اربعة 14 أثنى عشر 16 أزهار حميد جامل سعيد  .13

  خمسة وعشرون 82 اربعة عشر  14 أحدا عشر 11 استبرق عامر عبد رحمان  .11

  اربعون  34 عشرون 63 عشرون 63 اسراء جنعان جندار حسن  .16

سراء يوسف عبدهللا ا  .10

 عاشور

  ثمانية وعشرون  83 عشر خمسة 15 ثالثة عشر 10

أسماء قدوري لطيف   .14

 قدوري

  اثنان وثالثون 48 ستة عشر  12 ستة عشر  12

  اربع وعشرون  83 أثنى عشر 16 أثنى عشر 16 أسيا قاسم حمادي منصور   .15

  بع وعشرون ار 83 عشر أربعة 14 عشر أربعة 14 أسيل فرحان منصور لفته  .12

  تسع وعشرون  82 عشر خمسة  15 أربعة عشر 14 أفراح طالب علي أحمد   .11

  ثالثون  44 خمسة عشر 15 خمسة عشر 15 افنان فالح قدوري محمود  .11

  اربع وثالثون  43 سبعة عشر 11 سبعة عشر 11 أقبال فهد سبع خميس  .11

  ستة وعشرون 82 ثالثة عشر 10 ثالثة عشر 10 أنتظار مهنه جواد أبراهيم  .63

  سبع وعشرون 82 خمسة عشر  15 أثنى عشر 16 أوس موفق مصطفى نافع  .61

  ستة وثالثون  42 ثمانية عشر 11 ثمانية عشر 11 اية رباح محمدحسن  .66

  ثمانية وعشرون 83 خمسة عشر  15 ثالثة عشر 10 موسى يوسفآية طارق   .60

  انية وعشرون ثم 83 أربعة عشر 14 أربعة عشر 14 بلسم علي مسير عطيه  .64

  ستة وثالثون  42 ثمانية عشر 11 ثمانية عشر 11 بالل محمود سلمان داوود  .65

تغريد عباس عبد االمير   .62

 علوان

  ثمانية وعشرون  83 خمسة عشر  15 ثالثة عشر 10

  اثنان وثالثون 48 ستة عشر 12 ستة عشر 12 التفات رعد فهد كافي  .61

  اربعون  34 رونعش 63 عشرون 63 جنه زياد حكمت عارف  .61

  ثالثون 44 خمسة عشر 15 خمسة عشر 15 حسام عدنان خلف بالل  .61
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  ثمانية وعشرون  43 تسعة عشر 11 تسعة عشر 11 حسن ياسين فرحان فليح  .03

  خمسة عشر  52 عشرة   13 خمسة   5 حسين علي حسين شرجي  .01

   عشرون 84 عشرة اربعة   14 ستة 2 الحمزه صباح برع حسن  .06

  اربع وثالثون 43 سبعة عشر 11 سبعة عشر 11 سين نمام عليحنين ح  .00

  اثنان وثالثون 48 ستة عشر 12 ستة عشر 12 حيدر خالد حسين  عطية  .04

  اثنان وثالثون 48 ستة عشر 12 ستة عشر 12 ختام ياسين نصيف جاسم  .05

  اربع وثالثون 43 سبعة عشر 11 سبعة عشر 11 داليا شاكر محمود علي  .02

  ثمانية وعشرون 83 عشرخمسة  15 ثالثة عشر 10 حيدر جراغ دانية عادل  .01

  اربع وثالثون 43 سبعة عشر  11 سبعة عشر  11 دعاء اسعد محمد اسد  .01

  اربع وثالثون 43 سبعة عشر  11 سبعة عشر  11 دعاء هيثم جعفر عباس  .01

  اربعون  34 عشرون 63 عشرون 63 دموع كريم ابراهيم صادق  .43

  ثالثون  44 خمسة عشر 15 خمسة عشر 15 يخانديانا علي حسين م  .41

ديمن ابراهيم خليل   .46

 اسماعيل

  خمسة وعشرون  82 اربعة عشر  14 أحدا عشر 11

رجاء راضي عبد الكريم    .40

 يحيى

  ثالثون 44 خمسة عشر 15 خمسة عشر 15

  خمسة وعشرون 82 اربعة عشر  14 أحدا 11 رحاب عالء حسين عليوي  .44

  عشرون  84 اثنا عشر  16  ثمانية 1  احمد رغدة قاسم عبدهللا  .45

  ثمانية وعشرون  83 أربعة عشر  14 أربعة عشر  14 رسل عيسى ذياب لفته   .42

  عشرون  84  عشرون  15 خمسة  5 رسل محمود قاسم احمد  .41

  اثنان وعشرون  88 أحدا عشر 11 أحدا عشر 11 رغد داود سلمان خيون  .41

  ستة وعشرون  82 عشر اربعة  14  أثنى عشر   16  رنا سلمان هادي  كريفع  .41

  ثالثون  44 خمسة عشر 15 خمسة عشر 15 رنا عدنان حسين حمودي  .53

  اثنان وعشرون  88 عشرةاثنا   16 عشرة 13 رندة قيس مراد كطيوي  .51

رؤى حسين محمد   .56

 درويش

  اربعون  34 أثنى عشر  63 أثنى عشر  63

  ثمانية وثالثون  43 تسعة عشر 11 تسعة عشر 11 رؤى رباح يعقوب صالح  .50

  ستة وعشرون  82 عشراربعة  14 أثنى عشر 16 رياح عمار حسن غيدان  .54

  ثالثون 44 خمسة عشر 15 خمسة عشر 15 ريام حسين علوان جواد  .55

  ستة وعشرون  82 عشر اربعة  14 أثنى عشر 16 ريام سامي محمد علي  .52

  اربع وثالثون 43 رسبعة عش 11 سبعة عشر 11 ريم حسن هادي خلف  .51

زينب عبد الكريم كاظم   .51

 علي

  اربع وعشرون  83 أثنى عشر 16 أثنى عشر 16
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  اربع وعشرون  83 اربعة عشر   14 عشرة 13 زينب علي فرج سلمان  .51

  عشرون  84 عشرون  15  خمسة 5  زينة سعيد حميد عليوي  .23

ساره محمد ابراهيم   .21

 ازويني

  ان وثالثوناثن 48 ستة عشر 12 ستة عشر 12

  اربعون  34 عشرون 63 عشرون 63 ساره محمد خزعل عبود  .26

سازان مكي اسماعيل   .20

 احمد

  ثمانية وعشرون 83 أربعة عشر 14 أربعة عشر 14

  اربع وثالثون 43 سبعة عشر 11 سبعة عشر 11 سجى محمد نجم عبد  .24

  ونخمسة وعشر 82 عشر اربعة  14 أحدا عشر 11 سرى فاضل عبد هللا حميد  .25

  تسع وعشرون  82 أربعة عشر 15 أربعة عشر 14 سعد قحطان ستار ايوب  .22

  ثمانية وعشرون 83 أربعة عشر 14 أربعة عشر 14 سلوى غانم شجاع محمد  .21

  اثنان وثالثون  48 ستة عشر 12 ستة عشر 12 سمية عامر لطيف جاسم   .21

  وعشرونثمانية  83 أربعة عشر 14 أربعة عشر 14 سها أحمد محمود حسين  .21

سها عبد الستار محمود   .13

 عبد

  ثمانية وعشرون 83 خمسة عشر  15 ثالثة عشر 10

  ثمانية وعشرون  83 خمسة عشر  15 ثالثة عشر 10 سيف سعد أحمد عيدان  .11

  احدى وعشرون  85 اثنا عشر  16 تسعة 1 شروق علي كافي رفيدي  .16

  سة وعشرونخم 82 عشراربعة أ 14 أحدا عشر 11 شمس علي خالد سلمان  .10

  سبع وعشرون  82 عشر خمسة  15 أثنى عشر 16 شيماء ستار جبار ردام  .14

  اثنان وثالثون  48 عشر سبعة  11 خمسة عشر 15 شيماء ليث متعب مهدي  .15

  اثنان وثالثون 48 عشرسبعة  11 خمسة عشر 15 ضحى أكرم أبراهيم محمد  .12

عبد الرحمن سهيل عبدهللا   .11

 علي

 ة عشر سبع 11 خمسة عشر  15
 عشر 

  اثنان وثالثون 48

عبير عبد الرحمن جاسم   .11

 عباس

  ثالثة وعشرون  84 ثالثة عشر  10 عشرة 13

  اثنان وثالثون 48 سبعة عشر  11 خمسة عشر 15 عذراء حيدر جعفر احمد  .11

  ثالثون 44 ستة عشر  12 أربعة عشر 14 عالء حسين فرمان محمد  .13

عالء عبد الرحمن حميد   .11

 احمد

  ست وعشرون  82 اربعة عشر  14 نى عشرأث 16

  عشرون  84 اثنا عشر  16 ثمانية 1 علي جمال حبيب عبد علي  .16

علي جمعة باش مخلف    .10

 مضحي

  اربع وثالثون 43 سبعة عشر  11 سبعة عشر  11

  خمسة وعشرون 82 اربعة عشر  14 أحدا عشر 11 علي حسن سبع ذياب  .14

  ثالثون 44 خمسة عشر 15 خمسة عشر 15 علي حسين علي  رشيد  .15

  اربع وثالثون 43 ستة عشر 12 ستة عشر 12 علي عاشور حسين حمود   .12

  ستة وثالثون  42 ثمانية عشر 11 ثمانية عشر 11 علي عباس مجيد خليل  .11
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  خمسة وعشرون 82 خمسة عشر  13 خمسة  5 علي نعمت احمد بهرام  .11

  ثالثون 44 عشرستة 12 أربعة عشر 14 علياء ناصر حسين احمد  .11

  اربع وثالثون 43 سبعة عشر 11 سبعة عشر 11 علياء هاشم حسون علي  .13

  ثمانية وعشرون 83 خمسة عشر  15 ثالثة عشر 10 عماد خلف كركز عطيه  .11

  عشرون  84 عشر خمسة  15 خمسة 5 عمر عادل توماز علي  .16

  ثمانية وعشرون 83 خمسة عشر  15 ثالثة عشر 10 عمر مزعل مجبل رجب  .10

  سبع وعشرون  82 خمسة عشر  15 أثنى عشر  16 عمر يونس عبداللة داود  .14

  سبع وعشرون  82 خمسة  عشر 15 أثنى عشر 16 غاده منذر جواد كاظم  .15

  احدى وثالثون 45 عشرون  84 أحدا عشر 11 غفران طاهر جالب رغيف  .12

غفران غضبان خزعل   .11

 شبيب 

  تسع وعشرون  82 ثمانية عشر 53 أحدا عشر 11

  تسع وعشرون  82 ثمانية عشر 53 ثالثة عشر 10 غفران فؤاد مجباس حسن  .11

  احدى وعشرون  85 عشرة  54 أحدا عشر 11 غفران ماجد عزيز مراد  .11

  ثمانية وعشرون  83 ستة عشر  52 أثنى عشر 16 فراس وليد رشيد حميد  .133

  اثنان وعشرون  88 اثنا عشر  58 عشرة 13 فيصل رعد فرحان صالح  .131

  اثنان وثالثون 48 عشرون 84 أثنى عشر 16 قيس احمد علي حسين  .136

  اثنان وثالثون  48 ستة عشر 52 ستة عشر 12 قيصر هاشم سعيد حبيب  .130

  ثالثون 44 ثمانية عشر 53 أثنى عشر 16 كاني فرهاد احمد شريف   .134

  ثالثة وعشرون  84 عشرون 84 ثالثة عشر 10 لبنى ثائر حميد فيصل  .135

  اثنان وثالثون 48 عشرون 84 أثنى عشر 16 راهيم صالحليث جليل اب  .132

  ثمانية وعشرون 83 ثمانية عشر 53 عشرة 13 محمد ثاير محمود حسين  .131

  ثمانية وعشرون 83 ثمانية عشر 53 عشرة 13 محمد حامد احمد عبد  .131

  خمسة وعشرون 82 عشرون 84 ثالثة عشر 10 محمد خميس محمد شكير  .131

  ثالثون 44 عشرون 84 عشرة 13 محمد سالم محمد جواد   .113

محمد عدنان زيدان   .111

 خلفون

  احدى وثالثون 45 ستة عشر 52 خمسة عشر 15

محمد فرج مصطفى   .116

 خميس

  اثنان وثالثون  48 ثمانية عشر 53 أربعة عشر 14

  اثنان وثالثون 48 عشرون 84 أثنى عشر 16 محمد هاشم احمد سعيد  .110

  اثنان وعشرون  88 ثمانية عشر 53 شرأربعة ع 14 مروان زبار طالل علي   .114

مروة حسين علي ولي   .115

 محمد

  احدى وثالثون 45 ثمانية عشر 53 ثالثة عشر 10

  اثنان وثالثون 48 عشرون 84 أثنى عشر 16 مروة سلمان مهدي مجيد  .112
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  خمسة وعشرون  82 خمسة عشر  52 عشرة 13 مروة علي كاظم محمد  .111

  اثنان وثالثون 48 ثمانية عشر 53 عشرأربعة  14 مريم داود عباس غضيب  .111

  تسع وعشرون  82 اربعة عشر  53 خمسة عشر 15 مصطفى زيد حاتم علي  .111

  اربع وثالثون 43 عشرون 84 أربعة عشر 14 معن علي حمود حسين  .163

  ثالثون  44 تسعة عشر  52 أحدا عشر 11 مالك غالب عبد محمد  .161

  تسع وعشرون  82 ستة عشر 52 ثالثة عشر 10 منهل خليل ابراهيم علي  .166

  خمسة وعشرون  82 خمسة عشر  52 عشرة 13 مها خميس خليل محمد   .160

  ثالثة وثالثون  44 عشرون 84 ثالثة عشر 10 مها صادق حسين شكر  .164

  احدى وثالثون  45 ثمانية عشر 53 ثالثة عشر 10 مها صالح هادي خنيو  .165

مها طارق عبد الحسن   .162

 مهدي

  ثمانية وعشرون 83 شرثمانية ع 53 عشرة 13

  سبع وعشرون  82 ستة عشر 52 أحدا عشر  11 مهند كريم سبع ذياب  .161

  تسع وعشرون  82 ثمانية عشر 53 أحدا عشر 11 مؤيد حازم محمد  خليل  .161

  اربع وثالثون 43 ثمانية عشر 53 ستة عشر 12 ميس رافع عبود كاظم  .161

  مسة وعشرون خ 82 خمسة عشر  52 عشرة 13 نبأ شاكر فاضل جاسم  .103

  ثالثون 44 ثمانية عشر 53 أثنى عشر 16 نجدت وليد عزيز ابراهيم  .101

  ثمانية وعشرون 83 خمسة عشر  52 ثالثة عشر 10 نريمان نجم عبدي ابراهيم  .106

  احدى وثالثون 45 ثمانية عشر 53 ثالثة عشر 10 نزار مطين محمد  .100

  احدى وثالثون 45 رثمانية عش 53 ثالثة عشر 10 نسرين ثعبان عواد غيدان  .104

  ثالثون 44 عشرون 84 عشرة 13 نغم حسن ياسين خضير   .105

  ثالثون 44 ثمانية عشر  53 أثنى عشر 16 نهى كريم خليفه عبد  .102

  ثمانية وعشرون  83 ثمانية عشر 53 عشرة 13 نور عادل شكر محمود  .101

  خمسة وثالثون  42 عشرون  84 خمسة عشر 15 نور هادي عارف حسن  .101

  اثنان وثالثون 48 ثمانية عشر  53 أربعة عشر 14 اياد شالل رشيد نوره  .101

نوره سمير حسب هللا   .143

 مهدي 

  اربع وثالثون 43 عشرون  84 أربعة عشر 14

  اربع وثالثون 43 ثمانية عشر  53 ستة عشر 12 هاله زيد يحيى صالح   .141

  احدى وثالثون 45 عشرون  84 أحدا عشر 11 هبه سامي عزو علي  .146

  اربع وثالثون 43 عشرون  84 أربعة عشر 14 ه عادل حسب هللا جلوهب  .140

  تسع وعشرون  82 ستة عشر  52 ثالثة عشر 10 هدى صالح مهدي صالح   .144

  ثمانية وعشرون 83 ثمانية عشر  53 عشرة 13 هدى صدام أبراهيم  دلف  .145



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

 د.محمد يوسف ناسم التدريسي                           قسم الجغرافية                                                  
 م.م سمير مهدي ويس  

  (6312-1-03) إصدار  االمتحانيةاللجنة 

 ( 6312 – 6315ت السعي السنوي للعام الدراسي ) درجا

 اسم الطالب الرباعي ت
درجة 
 الفصل
 األول

 الدرجة كتابة
 درجة 
 الفصل 
 الثاني

 الدرجة كتابة
مجموع 
الفصلين 

 السعي
 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                                  التوقيع

 (د . محمد يوسف حاجم و  م.م سمير مهدي ويساسم التدريسي 
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )                   

 

 

  اربع وثالثون 43 عشرون  84 أربعة عشر 14 هدى قاسم حسين سلمان   .142

  اربع وثالثون 43 عشرون  84 أربعة عشر 14 مهدي محمد خميس هدى  .141

  احدى وثالثون  45 ثمانية عشر  53 ثالثة عشر 10 هديل حسان حاتم مهدي  .141

  خمسة وثالثون  42 عشرون  84 خمسة عشر 15 هديل كامل مهدي جاسم   .141

  ثالثون 44 ثالثة عشر  54 عشر سبعة 11 هديل لطيف محمد ابراهيم  .153

  ستة وعشرون  82 ثالثة عشر  54 ثالثة عشر 10 لي محمد علي هند ع  .151

  ثمانية وعشرون 83 اربعة عشر  53 أربعة عشر 14 هند محمد علي سلمان  .156

  ثالثة وثالثون  44 عشرون  84 ثالثة عشر 10 ورود نجم عبد حسن   .150

  ثالثون 44 ثمانية عشر  53 ثالثة عشر 10 والء طه قاسم محمد  .154

عبد هللا  ياسمين هاشم  .155

 روضان

  ثالثون 44 سبعة عشر  52 ثالثة عشر 10

  احدى وثالثون 45 عشرون  84 أحدا عشر 11 ياسين ادهم رحيم علي  .152

  ثمانية  43 عشرون  84 ثمانية عشر 11 يسرى علي نوري حميد  .151

  احدى وثالثون  45 عشرون  84 أحدا عشر 11 محمد زهير عزيز  .151

  اثنان وثالثون 48 عشرون  84 عشر أثنى 16 وائل فؤاد حمد حمود  .151

  احدى وثالثون  45 عشرون  84 أحدا عشر 11 علي محمد علي خليفة  .123

  ثمانية وعشرون  83 ثمانية عشر  53 عشرة 13 هللا مصطفى كريم عمر عبد  .121
 

 الجامعات العراقية ىالطلبة المستضافون ال  .5

8.  
 5/13/6315في10001الى كربالء باالمر رسل حاتم رشيد علي

 6315/6312المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات االسم ت

1 

 1/13/6315 في 10511 كتابنا محمود ياسين حميد شكير

6 
 6312تاجيل اول  -1-14في  161كتابنا المرقم  عباس ناظم عبد محمد 

 ح ش 133امتحان نهائي من 

 133امتحان من  نورالدين عبد الخالق صادق 1

 6315/6312ام الدراسي الرسوب بالغياب للع
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 صباحي -/ الرابع الصف والوجبة                                                 كلية التربية للعلوم اإلنسانية             

 د.محمد يوسف ناسم التدريسي                           قسم الجغرافية                                                  
 م.م سمير مهدي ويس  

  (6312-1-03) إصدار  االمتحانيةاللجنة 

 ( 6312 – 6315ت السعي السنوي للعام الدراسي ) درجا

 اسم الطالب الرباعي ت
درجة 
 الفصل
 األول

 الدرجة كتابة
 درجة 
 الفصل 
 الثاني

 الدرجة كتابة
مجموع 
الفصلين 

 السعي
 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                                  التوقيع

 (د . محمد يوسف حاجم و  م.م سمير مهدي ويساسم التدريسي 
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )                   

 

 

 المالحظات  االسم ت

  بموجب االمر  زمن خليل ابراهيم عدوان 1

 


