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  وثالثونخمس  51 عشرون 02 خمسة عشر 51 احمد سامي لفتة عباس  .1

  اربعون 02 عشرون 02 عشرون 02 أحمد قحطان فخري حسن  .6

  خمس وثالثون 51 تسعة عشر 51 ستة عشر 51 احمد كمال محمود سلمان  .0

  احدى وعشرون 05 عشرة 52 احدى عشر  55 ادريس جليل ابراهيم  .4

  ثمان وثالثون 58 عشرون 02 ثمانية عشر 58 ازهار حامد علي ابراهيم  .5

ازهر عبد الرزاق ابراهيم   .2

 شعيب

  اثنان وعشرون 00 عشرة 52 اثنا عشر 50

اسامه اسماعيل طه   .7

 سلمان

  اربع وعشرون 00 عشر 52 اربعة عشر 50

  خمس وعشرون 01 خمس 1 عشرون 02 استبرق عمران علي سبع  .8

اسراء حميد عبد هللا   .9

 مهدي

  اربع وثالثون 50 سبع عشر 51 شرسبع ع 51

  اثنان وثالثون 50 ثمانية عشر 58 ابع عشر 50 اسيل خالد خلف يعكوب  .13

  ثالث وثالثون 55 سبعة عشر 51 ستة عشر  51 الماس مبارك فقير مبارك  .11

  خمس وثالثون 51 خمسة عشر  51 عشرون  02 امنه عامر سليم محمد  .16

  اثنان وثالثون  50 ستة عشر 51 ستة عشر  51 أوس وحيد عزيز جراد  .10

  خمس وثالثون 51 خمسة عشر  51 عشرون   02 اية احمد عباس مزيد  .14

  سبع وثالثون 51 ثمانية عشر 58 تسعة عشر  51 أيمن ثاير عبد دعاج  .15

  خمس وثالثون 51 سبعة عشر 51 ثمانية عشر   58 آيه مهدي صالح محمد  .12

تبارك عبد الباقي حميد   .17

 رشيد

  عشرون 02 خمس 1 عشر خمس  51

جاسم عبد الحميد ابراهيم   .18

 حسوني

  اثنان وثالثون 50 ستة عشر 51 ستة عشر  51

  اربع وعشرون 00 ثالث عشر  55 احدى عشر 55 جهاد مؤيد كامل علوان  .19

  اثنان وثالثون  50 عشرون 02 اثنتا عشر  50 حامد كنو ابراهيم عمر  .63

  اربعون 02 عشرون 02 عشرون 02 حامد مظهر حامد حسن  .61

  تسع وعشرون 01 اربعة عشر 50 خمسة عشر 51 حسن احمد مسرهد سعد  .66

  ثالثون 52 خمسة عشر 51 خمسة عشر 51 الحسن حسين علي محمد  .60

  اثنان وثالثون 50 عشر خمسة 51 عشرسبعة 51 حسن لطيف جاسم رخيص  .64

  ثالث وثالثون 55 تسعة عشر 51 اربعة عشر 50 حسين علي حسن علي  .65

حنين عبد السالم ستار   .62

 كاظم

  ثمان وثالثون  58 عشرون  02 ثمانية عشر  58

  ست وثالثون 51 عشرون 02 ستة عشر 51 حيدر سلمان داود عويد  .67

حيدر عبد الحسن حسب   .68

 هللا حسن

  تسع وعشرون 01 ستةعشر  51 ثالث عشر   55

  ونست وثالث 51 عشرون 02 ستة عشر  51 خالد احمد منصور صالح  .69

  اثنان وعشرون 00 ست  1 ستة عشر  51 دعاء حسين ابراهيم فاضل  .03
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  اربع وثال ثون 50 خمس عشر 51 تسعة عشر  51 دعاء عباس ويس علي  .01

  تسع وعشرون 01 ثالث عشر  55 ستة عشر 51 دالل عزيز محمد محمود  .06

  تسع وثالثون 51 عشرون 02 تسع عشر 51 رحاب عصام فالح سلمان  .00

  ثمان وثالثون 58 ثمانية عشر 58 عشرون 02 اهيم داودرغد ابر  .04

  عشرون 02 عشرة 52 عشرة 52 رنا حسين علي حسين  .05

  اربع وثالثون 50 تسع عشر  51 خمسة عشر 51 رونق ماجد دحام  .02

  اثنان وثالثون 50 اربعة عشر  50 ثمانية عشر  58 ريام علي حسين خليل  .07

  اربععة وثالثون 50 خمسة عشر 51 رتسعة عش 51 ريزان جمال حمزه محمود  .08

  اربعة وثالثون 50 اربعةعشر  50 عشرون 02 ريم محمود حسون علي  .09

  اثنان وعشرون 00 سبع 1 خمسة عشر 51 زبيده احمد جبار حسن  .43

  سبع عشرون 01 احدى عشر 55 ستة عشر 51 زهراء جمعه عبد علي  .41

زهراء عبد الكريم كاظم   .46

 حسين

مسة عشر خ 51 اربعة عشر  50
 شر

  تسع وعشرون 01

  ست وثالثون 51 عشرون  02 ستة عشر  51 زيد نوري حمادي  .40

  سبع وثالثون 51 عشرون 02 سبعة عشر  51 زينب شهيد جمال فرج  .44

  عشرون 02 سبع 1 ثالث عشر  55 زينب عدنان محمد مجيد  .45

  اربع وثالثون 50 سبعة عشر  51 سبعة عشر  51 زينب الزم حابس هاشم  .42

  عشروناربع و  00 عشرة 52 اربعة عشر 50 سارة ثاير فيصل محمد  .47

سارة رشيد عبد اللطيف   .48

 حسن

  ثالثون  52 اثنتا عشر 50 ثمانية عشر  58

  ثالث وثالثون  55 ثالث عشر  55 عشرون  02 ساره حازم خليل ابراهيم  .49

  ناربع وثالثو 50 ثمانية عشر 58 ستة عشر  51 ساره سلمان كريم كاظم  .53

  اثنان وثالثون 50 خمسة عشر  51 سبعة عشر  51 ساره فارس سعدون سبع  .51

سجى حسين ابراهيم   .56

 صالح

  سبع وثالثون 51 تسعةعشر  51 ثمانية عشر   58

  اربعون 02 عشرون 02 عشرون 02 سحر فالح حسن محمود  .50

سعد غضبان خزعل   .54

 سلمان

  عشرون 02 عشرة 52 عشرة 52

سلوان محمد شدهان   .55

 ليويع

  تسع وعشرون 01 عشرة 52 تسعة عشر 51

  ثمان وثالثون 58 عشرون 02 ثمانية عشر  58 سماء نادي سلمان محمود  .52

  خمس وثالثون 51 سبعة عشر  51 ثمانية عشر  58 سوالف عقيل رفعت محمد  .57

شاكر صعب محمود   .58

 فرحان

  اربعون  02 عشرون 02 عشرون 02

  ثالث وثالثون 55 ثالث عشر  55 عشرون 02 شهد أحمد حسن رميض  .59

  اثنان وثالثون 50 اثنتا عشر  50 عشرون 02 شهد اسماعيل محمد كاظم  .23
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  سبع وثالثون 51 سبعة عشر  51 عشرون 02 شهد حسين كامل سلمان  .21

  ثالث وثالثون 55 تسعة عشر  51 اربعة عشر  50 شهد سلمان حسين مهدي  .26

شهالء مطشر صدام   .20

 كيطان

  احدى وثالثون 55 حدى عشر ا 55 عشرون 02

  ثالث وثالثون 55 ثالث عشر  55 عشرون 02 صفاء فيصل احمد  .24

  اربعون 02 عشرون 02  عشرون 02 صوفيا حميد ناصر حسين  .25

  احدى وثالثون 55 اربعة عشر  50 سبعة عشر   51 طيبه عامر متعب فدعم  .22

  ونثالث 52 ثالث عشر  55 سبعة عشر  51 عباده زكي محي جاسم  .27

عبد الرحمن علي محمد   .28

 حسن

  احدى وثالثون 55 عشر ثمانية   58 ثالث عشر  55

عبد العزيز نعمان عبد   .29

 العزيز علي

  خمس وثالثون 51 ستة عشر  51 تسعة عشر  51

  اربع وثالثون 50 ستة عشر  51 ثمانية عشر  58 عبد الكريم فهد دايح حسن  .73

  ثالث وثالثون 55 ثالث عشر  55 عشرون  02 عبد هللا أحمد علي حمد  .71

عبد هللا صبري كريم   .76

 علوان

  خمس وعشرون 01 اثنتا عشر  50 ثالث عشر  55

  اربع وعشرون 00 عشرة  52 اربعة عشر 50 عبد هللا كاظم خلف حمادي  .70

  اربعة عشر  00 عشرة 52 اربعة  عشر  50 عثمان رزاق حسن كاظم  .74

  ثالث وثالثون 55 سبعة عشر  51 ستة عشر  51 عذراء اديب برهان نجم  .75

عذراء ثاير عبد االمير   .72

 محمود

  خمس وثالثون 51 حمس عشر  51 عشرون 02

  ست وثالثون 51 ثمانية عشر  58 ثمانية عشر  58 عالء كريم ناصر جحيل  .77

  اربع وثالثون 50 اربعة عشر  50 عشرون 02 علي ردام كنوش فرحان  .78

  وثالثون خمس  51 عشر  خمسة   51 عشرون 02 سلوم علي سليم حسين  .79

  ست وثالثون 51 ثمانية عشر  58 ثمانية عشر  58 علي صادق مهدي حسين  .83

علي عبد السالم محمد   .81

 ابراهيم

  سبع وثالثون 51 ثمانية عشر  58 تسعة عشر  51

  عشرون 02 ست 1 ستة عشر  51 علي هادي حميد سالم  .86

  ثالثون 52 ثالث عشر  55 سبعة عشر  51 عمر سعيد صالح  .80

  وعشرونسبع   01 اثنتا عشر 50 خمسة عشر 51 عمر محمد عبد هللا حميد  .84

  ثالث وثالثون 55 ثالث عشر  55 عشرون 02 غدير رشيد محمد حسين  .85

  خمس وعشرون 01 تسع 1 ستة عشر  51 غصون فاضل حميد جاسم  .82

  سبع وثالثون 51 ثمانية عشر  58 تسعة عشر  51 غفران حسين احمد علوان  .87

  سبع وثالثون 51 سبعة عشر  51 عشرون 02 فاتن خير هللا مهدي جمعة  .88

  سبعة وثالثون 51 سبعة عشر  51 عشرون 02 فاتن عادل مولود حسن  .89

  اثنان وثالثون 50 ثالث عشر  55 تسعة عشر  51 فرح مهدي صالح حسين  .93
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فيان كنعان موالي سيف   .91

 هللا

  بعونار 02 عشرون 02 عشرون 02

  ثمان وعشرون 08 خمسة عشر  51 ثالث عشر  55 لطيف علي لطيف سعيد  .96

  احدى وثالثون 55 اثنتا عشر 50 تسعة عشر  51 لمياء ثابت صالح نصيف  .90

  خمس وثالثون 51 خمس عشر  51 عشرون 02 مثنى خالد اسماعيل حسن  .94

  احدى وثالثون 55 احدى عشر 55 عشرون 02 محمد سعد محمود محمد  .95

  سبع وعشرون 01 احدى عشر  55 ستة عشر 51 محمد عبد السالم عبد هللا  .92

  ونعشر 02 عشرة 52 عشرة 52 محمد علي احمد  .97

  احدى وعشرون 05 تسع 1 اثنتا عشر  50 محمد عماد محمود مزعل  .98

  خمس وعشرون 01 تسع 1 ستة عشر  51 محمد فليح فرحان حبيب  .99

  اثنان وعشرون 00 تسع 1 شر ثالث ع 55 محمود احمد محمود احمد  .133

  ثالثون 52 اثنتا عشر  50 ثمانية عشر 58 مروان طه محمد حسين  .131

مروة محجوب كنوش   .136

 فرحان

  سبع وعشرون 01 عشرة 52 سبعة عشر  51

مروه اركان عبد الجبار   .130

 مهدي

  ست وعشرون 01 اثنتا عشر  50 اربعة عشر 50

  اربع وثالثون 50 عشر  ستة 51 ثمان عشر 58 مروه ستار مجيد حسن  .134

مروه مهوس محمد   .135

 دروش

  تسع وعشرون 01 عشرة 52 تسعة عشر  51

  ست وعشرون 01 ثالث عشر 55 ثالث عشر 55 مروه ياس صالح دواي  .132

  اربع وعشرون 00 احدى عشر 55 ثالث عشر 55 مريم فاضل خالد دفلة  .137

  الثوناحدى وث 55 خمسة عشر 51 ستة عشر 51 عبد مريم كريم عيسى  .138

مصطفى قحطان عدنان   .139

 محسن

  خمس و عشرون 01 خمسة عشر 51 عشرة 52

  حمس وعشرون 01 عشرة 52 خمسة عشر 51 مظفر علي حسين عزاوي  .113

  سبع وعشرون 01 اربعة عشر 50 ثالث عشر 55 مهدي حميد مال هللا محمد  .111

  ثمان وعشرون 08 سبعة عشر 51 احدى عشر 55 ميس خليفة داود عبد  .116

أ عبد الهادي حسين نب  .110

 هادي

  اربع وعشرون 00 احدى عشر 55 ثالث عشر 55

  سبع وثالثون 51 ثمانية عشر  58 تسعة عشر 51 نبراس ايوب حسن عبد  .114

  اربع وعشرون 00 اثنتا عشر  50 اثنتا عشر  50 نزار قاسم علي فرحان  .115

نمارق عطية محمود   .112

 حسين

  سبع وعشرون 01 احدى عشر  55 ستة عشر 51

  ست وعشرون  01 ستة عشر  51 عشرة 52 نمر زهير محمود محمد  .117

  اثنان وعشرون 00 خمسة 1 سبعة عشر  51 نهى وليد رشيد ظفير  .118

  ست وعشرون 01 احدى عشر  55 خمسة عشر  51 نور حازم حميد مجيد  .119

  ثمان وعشرون 08 عشرة 52 ثمانية عشر  58 نور صبحي عيدان عباس  .163
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  ابعة وعشرون 00 عشرة 52 اربعة عشر  50 نور عادل كامل حسن  .161

  خمس عشر 01 سبع 1 ثمانية عشر 58 نور محمد علي سلطان  .166

  ثالثون 52 سبعة عشر  51 ثالث عشر 55 نوره حبيب مظاهر اسد  .160

نورهان جمال عبد هللا   .164

 يوسف

   ونعشر 02 ثمانية 8 اثنتا عشر 50

  خمس وعشرون 01 سبعة  1 ثمانية عشر 58 هاجر احمد خضير احمد  .165

  ثالثون 52 عشرة 52 عشرون 02 هبه علي جاسم محمد  .162

  عشرون  02 ثمانية  8 اثنتا عشر  50 هجران علي صباح رشيد  .167

هدى مصطفى رزوقي   .168

 حسين

  ست وعشرون 01 اربعة عشر 50 اثنتا عشر 50

  اربع وعشرون 00 ثالث عشر 55 احدى عشر  55 هند مجيد رشيد ياسين  .169

  احدى وثالثون 55 احدى عشر 55 عشرون 02 منصور وهابهند محمد   .103

  اربع وعشرون 00 احدى عشر 55 ثالث عشر 55 وائل جبار مصطاف سلمان  .101

  ست وعشرون 01 اربعة عشر 50 اثنتا عشر  50 وجدان عماد ولي حسين  .106

  اربع وثالثون 50 اربعة عشر 50 عشرون 02 وركاء راسم يوسف رزيج  .100

  ثالثون 52 ثالث عشر 55 سبعة عشر 51 درد وسام احمد طه  .104

  تسع وثالثون 51 تسعة عشر 51 عشرون 02 وسن محسن مطر سيد  .105

  ثمان وعشرون 08 احدى عشر 55 سبعة عشر 51 وليد ناصر حسين محمد  .102

  ثمان وعشرون 08 احدى عشر  55 سبعة عشر  51 يقين شهاب احمد كرجي  .107

  اثنان وثالثو ن 50 اثنتا عشر  50 عشرون 02 سيف باسم كامل  .108

سماهر مظفر عبد هللا   .109
 عطية

  ثالث وثالثون 55 ثالثة عشر  55 عشرون 02

  ثالثونن 52 خمسة عشر 51 خمسة عشر 51 سرمد عزيز جميل جسام  .143

  اربع وعشرون 00 اربعة عشر 50 عشرة  52 سلمان داود خير حسين  .141

  ست وثالثون 51 ثمانية عشر 58 ثمانية عشر 58 رقية داود فرحان احمد  .146

         

         

         

  ا

 الطلبة المستضافون الينا من الجامعات العراقية 

 
 حقي اسماعيل محمد

 02 عشرة 52 عشرة 52

عشرون  من 
/16في252سامراءباالمر

1/6312 

 ياخذ من قوائم الحضور العبور

         



 ة عامةعربي المادة                                                         ديالىجامعة 
 صباحي -/ األول الصف والوجبة                                  كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

جنان خليفة م . اسم التدريسي                            قسم الجغرافية                                                  
 عباس
  (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
 ( حمد يوسف حاجم  أ . د . ماسم رئيس القسم )      (          م. جنان خليفة عباس اسم التدريسي ) 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


