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  ثالثون 03  اربعة عشر  11 ستة عشر 42 احمد سامي لفتة عباس  .1

   خمسة وثالثون 03  تسعة عشر  11 ستة عشر 42 أحمد قحطان فخري حسن  .2

   ست وثالثون 03  ثمانية عشر  11 ثمانية عشر 41 احمد كمال محمود سلمان  .0

   خمسة وثالثون 03  احدى عشر  11 اربعة عشر 41 ليل ابراهيمادريس ج  .1

   اربعة وثالثون 01  سبعة عشر  11 سبعة عشر 41 ازهار حامد علي ابراهيم  .3

  عشرون 23  ثالثة عشر  10 سبع فقط 11 أزهار قاسم حسين حسن  .3

ازهر عبد الرزاق ابراهيم   .1

 شعيب

   ثمانية وثالثون 21  احدى عشر  11 سبعة عشر 41

   ثالثون 03  شرثالثة ع  10 سبعة عشر 41 اسامه اسماعيل طه سلمان  .1

   ثالثونواحدى  21  احدى عشر  11 ستة عشر 42 استبرق عمران علي سبع  .1

  ستة وعشرون 23 عشر  13 ستة عشر 42 اسراء حميد عبد هللا مهدي  .13

   اربعة وثالثون 21  اربعة عشر  11 عشر 41 اسيل خالد خلف يعكوب  .11

   ثالثون 03  خمسة عشر  13 خمسة عشر 45 الماس مبارك فقير مبارك  .12

   ثمانية وثالثون 01  تسعة عشر  11 تسعة عشر 41 امنه عامر سليم محمد  .10

  سبعة وعشرون 21  ستة عشر  13 احدى عشر 44 أوس وحيد عزيز جراد  .11

   ثالثونواحدى  01  ستة عشر  13 خمسة عشر 45 اية احمد عباس مزيد  .13

   ست وثالثون 03  سبعة عشر  11 تسعة عشر 41 أيمن ثاير عبد دعاج  .13

   اثنى وثالثون 02  ثمانية عشر  11 اربعة عشر 41 آيه مهدي صالح محمد  .11

تبارك عبد الباقي حميد   .11

 رشيد

  ستة وعشرون 23  احدى عشر  11 خمسة عشر 45

جاسم عبد الحميد ابراهيم   .11

 حسوني

   خمسة وثالثون 03  تسعة عشر  11 ستة عشر 42

   ثمانية وثالثون 21  ثالثة عشر  10 ة عشرخمس 45 جهاد مؤيد كامل علوان  .23

  اثنان وعشرون 22 عشر  13 اثنى عشر 46 حامد كنو ابراهيم عمر  .21

   تسعة وثالثون 01  عشرون  23 تسعة عشر 41 حامد مظهر حامد حسن  .22

  اربعة وعشرون 21 عشر  13 اربعة عشر 41 حسن احمد مسرهد سعد  .20

  خمسة وعشرون 23  اثنى عشر  12 ثالثة عشر 41 الحسن حسين علي محمد  .21

  ست وعشرون 23  احدى عشر  11 خمسة عشر 45 حسن لطيف جاسم رخيص  .23

   ست وثالثون 03  تسعة عشر  11 سبعة عشر 41 حسين علي حسن علي  .23

حنين عبد السالم ستار   .21

 كاظم

   سبعة وثالثون 01  ثمانية عشر  11 تسعة عشر 41

  تسعة وعشرون 21  ثالثة عشر  10 عشر ستة 42 حيدر سلمان داود عويد  .21

حيدر عبد الحسن حسب   .21

 هللا حسن

   ثالثون 03  سبعة عشر  11 ثالثة عشر 41

   احدى وثالثون 01  سبعة عشر  11 اربعة عشر 41 خالد احمد منصور صالح  .03
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  خمس فقط 33 خمس فقط صفر خمس فقط 15 حسين خالد وليد ابراهيم  .01

  ست وعشرون 23 عشر  13 ستة عشر 42 لدعاء حسين ابراهيم فاض  .02

   اثنى وثالثون 02  ستة عشر  13 ستة عشر 42 دعاء عباس ويس علي  .00

   اثنى وثالثون 02  ثالثة عشر  10 تسعة عشر 41 دالل عزيز محمد محمود  .01

   اربعة وثالثون 01  ثمانية عشر  11 ستة عشر 42 رحاب عصام فالح سلمان  .03

   ثالثة وثالثون 00  ثمانية عشر  11 ة عشرخمس 45 رغد احمد ظاهر  .03

  احدى وعشرون 21  احدى عشر  11 عشر فقط 41 رنا حسين علي حسين  .01

   اثنى وثالثون 02  اربعة عشر  11 ثمانية عشر 41 رونق ماجد دحام  .01

  سبعة وعشرون 21  اربعة عشر  11 ثالثة عشر 41 ريام علي حسين خليل  .01

   ثالثون 03  اربعة عشر  11 ستة عشر 42 ريزان جمال حمزه محمود  .13

   احدى وثالثون 01  سبعة عشر  11 اربعة عشر 41 ريم محمود حسون علي  .11

  عشرون 23  احدى عشر  11 تسع فقط 11 زبيده احمد جبار حسن  .12

  تسعة وعشرون 21  اربعة عشر  11 خمسة عشر 45 زهراء جمعه عبد علي  .10

زهراء عبد الكريم كاظم   .11

 حسين

  سبعة وعشرون 21  اربعة عشر  11 ثالثة عشر 41

   اثنى وثالثون 02  ستة عشر  13 ستة عشر 42 زيد نوري حمادي  .13

   اربعة وثالثون 01  ثمانية عشر  11 ستة عشر 42 زينب شهيد جمال فرج  .13

  ثالثة وعشرون 20 عشر  13 ثالثة عشر 41 زينب عدنان محمد مجيد  .11

   ثالثة وثالثون 00  خمسة عشر  13 نية عشرثما 41 زينب الزم حابس هاشم  .11

  سبعة وعشرون 21 عشر  13 سبعة عشر 41 سارة ثاير فيصل محمد  .11

سارة رشيد عبد اللطيف   .33

 حسن

   سبعة وثالثون 01  تسعة عشر  11 ثمانية عشر 41

  تسعة وعشرون 21  ثالثة عشر  10 ستة عشر 42 ساره حازم خليل ابراهيم  .31

   ثالثة وثالثون 00  خمسة عشر  13 ثمانية عشر 41 كاظم ساره سلمان كريم  .32

   احدى وثالثون 01  خمسة عشر  13 ستة عشر 42 ساره فارس سعدون سبع  .30

   اثنى وثالثون 02  خمسة عشر  13 سبعة عشر 41 سجى حسين ابراهيم صالح  .31

   ثالثة وثالثون 00  ستة عشر  13 سبعة عشر 41 سحر فالح حسن محمود  .33

  سبعة وعشرون 21  اربعة عشر  11 ثالثة عشر 41 غضبان خزعل سلمان سعد  .33

سلوان محمد شدهان   .31

 عليوي

  ست وعشرون 23  احدى عشر  11 خمسة عشر 45

   ثالثة وثالثون 00  خمسة عشر  13 ثمانية عشر 41 سماء نادي سلمان محمود  .31

   وثالثوناحدى  01  سبعة عشر  11 اربعة عشر 41 سوالف عقيل رفعت محمد  .31

شاكر صعب محمود   .33

 فرحان

   تسعة وثالثون 01  عشرون  23 تسعة عشر 41
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   احدى وثالثون 01  اربعة عشر  11 سبعة عشر 41 شهد أحمد حسن رميض  .31

   اربعة وثالثون 01  ثمانية عشر  11 ستة عشر 42 شهد اسماعيل محمد كاظم  .32

   سبعة وثالثون 01  رتسعة عش  11 ثمانية عشر 41 شهد حسين كامل سلمان  .30

  تسعة وعشرون 21  خمسة عشر  13 اربعة عشر 41 شهد سلمان حسين مهدي  .31

شهالء مطشر صدام   .33

 كيطان

   ثالثون 03  اربعة عشر  11 ستة عشر 42

   اثنى وثالثون 02  ستة عشر  13 ستة عشر 42 صفاء فيصل احمد  .33

  ثمانية وعشرون 21  احدى عشر  11 سبعة عشر 41 صوفيا حميد ناصر حسين  .31

  سبعة وعشرون 21  ثالثة عشر  10 اربعة عشر 41 طيبه عامر متعب فدعم  .31

   احدى وثالثون 01  ثالثة عشر  10 ثمانية عشر 41 عباده زكي محي جاسم  .31

عبد الرحمن علي محمد   .13

 حسن

  ست وعشرون  23  احدى عشر  11 خمسة عشر 45

عبد العزيز نعمان عبد   .11

 العزيز علي

   اثنى وثالثون 02  سبعة عشر  11 خمسة عشر 45

   ثالثون 03  خمسة عشر  13 خمسة عشر 45 عبد الكريم فهد دايح حسن  .12

   احدى وثالثون 01  سبعة عشر  11 اربعة عشر 41 عبد هللا أحمد علي حمد  .10

عبد هللا صبري كريم   .11

 علوان

  ست وعشرون 23  اربعة عشر  11 اثنى عشر 46

  سبعة وعشرون 21  اربعة عشر  11 ثالثة عشر 41 م خلف حماديعبد هللا كاظ  .13

  اثنان وعشرون 22  عشر  13 اثنى عشر 46 عثمان رزاق حسن كاظم  .13

  تسعة وعشرون 21  ثالثة عشر  10 ستة عشر 42 عذراء اديب برهان نجم  .11

عذراء ثاير عبد االمير   .11

 محمود

  تسعة وعشرون 21  ثالثة عشر  10 ستة عشر 42

   اربعة وثالثون 01  سبعة عشر  11 سبعة عشر 41 الء كريم ناصر جحيلع  .11

  تسعة وعشرون 21  ثالثة عشر  10 ستة عشر 42 علي ردام كنوش فرحان  .13

  خمسة وعشرون 23 عشر  13 خمسة عشر 45 سلوم علي سليم حسين  .11

   ثالثون  03  ثالثة عشر  10 سبعة عشر 41 علي صادق مهدي حسين  .12

السالم محمد علي عبد   .10

 ابراهيم

  سبعة وعشرون 21  اثنى عشر  12 خمسة عشر 45

  تسعة وعشرون 21  خمسة عشر  13 اربعة عشر 41 علي هادي حميد سالم  .11

  تسعة وعشرون 21  ستة عشر  13 ثالثة عشر 41 عمر سعيد صالح  .13

  ثمانية وعشرون 21  سبعة عشر  11 احدى عشر 44 عمر محمد عبد هللا حميد  .13

  اربعة وعشرون 21 عشر  13 اربعة عشر 41 دير رشيد محمد حسينغ  .11

   ثالثون 03  خمسة عشر  13 خمسة عشر 45 غصون فاضل حميد جاسم  .11

   اربعة وثالثون 01  سبعة عشر  11 سبعة عشر 41 غفران حسين احمد علوان  .11

  سبعة وعشرون 21  اربعة عشر  11 ثالثة عشر 41 فاتن خير هللا مهدي جمعة  .13
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   ثالثة وثالثون 00  سبعة عشر  11 ستة عشر 42 فاتن عادل مولود حسن  .11

   ثالثون 03  اربعة عشر  11 ستة عشر 42 فرح مهدي صالح حسين  .12

   خمسة وثالثون  03  ثمانية عشر  11 سبعة عشر 41 فيان كنعان موالي سيف هللا  .10

  وعشرون ثمانية 21  سبعة عشر  11 احدى عشر 44 لطيف علي لطيف سعيد  .11

   ست وثالثون 03  ثمانية عشر  11 ثمانية عشر 41 لمياء ثابت صالح نصيف  .13

  سبعة وعشرون 21  احدى عشر  11 ستة عشر 42 مثنى خالد اسماعيل حسن  .13

   ثالثة وثالثون 00  سبعة عشر  11 ستة عشر 42 محمد سعد محمود محمد  .11

   ست وثالثون 03  انية عشرثم  11 ثمانية عشر 41 محمد عبد السالم عبد هللا  .11

  خمسة وعشرون 23  خمسة عشر  13 عشر  41 محمد علي احمد  .11

  ثمانية وعشرون 21  خمسة عشر  13 ثالثة عشر 41 محمد عماد محمود مزعل  .133

  خمسة وعشرون 23  اربعة عشر  11 احدى عشر 44 محمد فليح فرحان حبيب  .131

  اثنتى وعشرون 22  ى عشراثن  12 عشر فقط 41 محمود احمد محمود احمد  .132

  خمسة وعشرون 23 عشر  13 خمسة عشر 45 مروان طه محمد حسين  .130

مروة محجوب كنوش   .131

 فرحان

  سبعة وعشرون 21  ثالثة عشر  10 اربعة عشر 41

مروه اركان عبد الجبار   .133

 مهدي

   اثنى وثالثون 02  سبعة عشر  11 خمسة عشر 45

   خمسة وثالثون 03  ثمانية عشر  11 سبعة عشر 41 مروه ستار مجيد حسن  .133

   ثالثة وثالثون 00  ثمانية عشر  11 خمسة عشر 45 مروه مهوس محمد دروش  .131

   اربعة وثالثون 21  اثنى عشر  12 اثنى عشر 46 مروه ياس صالح دواي  .131

  ثمانية وعشرون 21  ستة عشر  13 اثنى عشر 46 مريم فاضل خالد دفلة  .131

   احدى وثالثون 01  خمسة عشر  13 ستة عشر 42 عبد مريم كريم عيسى  .113

مصطفى قحطان عدنان   .111

 محسن

  تسعة وعشرون 21  ستة عشر  13 ثالثة عشر 41

   اثنى وثالثون 02  ستة عشر  13 ستة عشر 42 مظفر علي حسين عزاوي  .112

   احدى وثالثون 01  ثالثة عشر  10 ثمانية عشر 41 مهدي حميد مال هللا محمد  .110

   اثنى وثالثون 02  سبعة عشر  11 خمسة عشر 45 داود عبد ميس خليفة  .111

  خمسة وعشرون 23 عشر  13 خمسة عشر 45 نبأ عبد الهادي حسين هادي  .113

   ثالثة وثالثون 00  ستة عشر  13 سبعة عشر 41 نبراس ايوب حسن عبد  .113

   ثالثة وثالثون 00  ستة عشر  13 سبعة عشر 41 نزار قاسم علي فرحان  .111

  ست وعشرون 23  احدى عشر  11 خمسة عشر 45 عطية محمود حسيننمارق   .111

  سبعة وعشرون 21  ثالثة عشر  10 اربعة عشر 41 نمر زهير محمود محمد  .111

   احدى وثالثون 01  سبعة عشر  11 اربعة عشر 41 نور حازم حميد مجيد  .123
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   خمسة وثالثون 03  سبعة عشر  11 ثمانية عشر 41 نور صبحي عيدان عباس  .121

   احدى وثالثون 01  خمسة عشر  13 ستة عشر 42 نور عادل كامل حسن  .122

   ثالثون 03  ستة عشر  13 اربعة عشر 41 نور محمد علي سلطان  .120

   ثالثة وثالثون 00  سبعة عشر  11 ستة عشر 42 نوره حبيب مظاهر اسد  .121

نورهان جمال عبد هللا   .123

 يوسف

   وناحدى وثالث 01  اربعة عشر  11 سبعة عشر 41

   اثنى وثالثون 02  خمسة عشر  13 سبعة عشر 41 هاجر احمد خضير احمد  .123

   اثنى وثالثون 02  خمسة عشر  13 سبعة عشر 41 هبه علي جاسم محمد  .121

  احدى وعشرون 21  احدى عشر  11 عشر فقط 41 هجران علي صباح رشيد  .121

هدى مصطفى رزوقي   .121

 حسين

  خمسة وعشرون 23 عشر  13 خمسة عشر 45

   احدى وثالثون 01  خمسة عشر  13 ستة عشر 42 هند مجيد رشيد ياسين  .103

   خمسة وثالثون 03  سبعة عشر  11 ثمانية عشر 41 هند محمد منصور وهاب  .101

وائل جبار مصطاف   .102

 سلمان

  اربعة وعشرون 21  ثالثة عشر  10 احدى عشر 44

   بعة وثالثونس 01  تسعة عشر  11 ثمانية عشر 41 وجدان عماد ولي حسين  .100

   اربعة وثالثون 01  ستة عشر  13 ثمانية عشر 41 وركاء راسم يوسف رزيج  .101

  ثمانية وعشرون 21  ستة عشر   13 اثنى عشر 46 درد وسام احمد طه  .103

  ثالثة وعشرون 20  احدى عشر  11 اثنى عشر 46 عباس وسام صالح محمد  .103

   ست وثالثون 03  شرثمانية ع  11 ثمانية عشر 41 وسن محسن مطر سيد  .101

   احدى وثالثون 01  خمسة عشر  13 ستة عشر 42 وليد ناصر حسين محمد  .101

  اربعة وعشرون 21 عشر  13 اربعة عشر 41 يقين شهاب احمد كرجي  .101

  خمسة وعشرون 23 عشر  13 خمسة عشر 45 سيف باسم كامل  .113

سماهر مظفر عبد هللا   .111

 عطية

   مسة وثالثونخ 03  ثمانية عشر  11 سبعة عشر 41

  وعشروناربعة  21  اثنى عشر  12 اثنى عشر 46 حقي اسماعيل محمد  .112

  ثمانية وعشرون 21  خمسة عشر  13 ثالثة عشر 41 سرمد عزيز جميل جسام  .110

  اثنان وعشرون 22 عشر  13 اثنى عشر 46 سلمان داود خير حسين  .111

   ربعة وثالثونا 01  ثمانية عشر  11 ستة عشر 42 رقية داود فرحان احمد  .113

113.          

111.          

111.          

  ا .111

 الطلبة المستضافون الينا من الجامعات العراقية  .133
 اربعة وعشرون  21  اثنى عشر  12 اثنى عشر 46 حقي اسماعيل محمد  .131

 12/1/2313في333من سامراءباالمر
132.          

130.          

131.          

133.          

133.          



 / التاريخ القديم المادة                                                                     ديالىجامعة 
 صباحي -/ األول الصف والوجبة                                  كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

 / م. فرحة هادي عطيويسي اسم التدري                       قسم الجغرافية                                                  
  (6142-4-41) إصدار  االمتحانيةاللجنة 

 ( 6142 – 6145درجات 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 )      (          م. فرحة هادي عطيوي اسم التدريسي ) 

 

 

131.          

131.          

131.          

133.          

         

         

 العبور
  وعشرون سبعة 21 خمسة عشر  13 اثنى عشر 46 عمر هيالن  

  وعشرونسبعة  21  احدى عشر  10 اربعة عشر  41 علي خزعل 

         

         

         

         

         

         

         

 6141/6145المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات  االسم ت

 41/4/6142في4411كتابنا يوسف مذري علي 4

 5/4/6142في611كتابنا عيسى حامد ناصر  6

 61/46/6145في41112كتابنا وعد حسين كامل  1

 61/46/6145في  41115كتابنا  حوراء صالح جاسم 1

 41/44/6145في 45151كتابنا  قصي علي محجوب 5

 41/46/6145في  42116ابنا كت سعاد محمد ظاهر  2
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 41/46/6145في  42114 كتابنا قيس ياسين علوان  1

 41/46/6145في  41654كتابنا  مصطفى حسين عبد 1

 66/46/6145في  41545كتابنا  مهند قاسم كامل عجيل 1

 66/46/6145في  41541كتابنا  يوسف يعقوب محمود  41

 61/46/6145في  41211كتابنا  مريم عيسى زوراب 44

 46/4/6142في  241كتابنا  سمية عامر عباس 46

 كتابنا  مريم يحيى فاضل كمر 41
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 تعديل ترشيح وترقين قيد واالستضافة الى جامعات اخرى

 المالحظات االسم ت

 5/4/6142في611قدمت ترقين كتابنا آيه كريم رزوقي ناصر 4

 1/46/6145في  42261كتابنا  بارق نوري الدين كريم 6

 61/46/6145في  41211كتابنا  داود غفران محمد علي 1

1   

5   

2   

1 
 

 

1 
 

 

 

 6141/6145الرسوب بالغياب للعام الدراسي 

   ت

4   

6   

1   
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