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  اثنان وعشرون 11 عشرةفقط 21 اثناعشر 21 االء حسين ناصر حسين  .1

  ستة وعشرون 12 اثناعشر 21 اثناعشر 21 احمد محمد حسين عطيه  .6

  عشرون 11 اثناعشر 21 ثمانية فقط 8 احمد مهدي مجيد موسى الالمي  .0

  وعشرون سبعة 17 عشرخمسة 25 اثناعشر 21 احمد موفق مبارك يحيى المهداوي  .4

  ثمانيةوثالثون 18 عشرون 11 ثمانيةعشر 28 راء شهاب احمد شريفاس  .5

  واحدوثالثون 12 خمسةعشر 25 ستةعشر 22 اسماء ستار عبد هللا محمد  .2

  اثنان وعشرون 11 عشرةفقط 21 اثناعشر 21 اصاله طلعت غضبان كاظم الدليمي  .7

  روناثنان وعش 11 عشرةفقط 21 اثناعشر 21 اماني حسن داخل نزر الزيدي  .8

  اربعة وعشرون 12 اثناعشر 21 اثناعشر 21 امجد انور عيدان نجم العبيدي  .9

  ثالثون 11 اربعةعشر 22 ستةعشر 22 امل جاسم كاظم خلف  .13

  خمسة وعشرون 15 ثالثةعشر 21 اثناعشر 21 انفال كريم علي عايش التميمي  .11

  ثالثونتسعة و 11 عشرون 11 تسعةعشر 21 محمود  اياد غزوان عبد االمير  .16

  اربعة وعشرون 12 عشرةفقط 21 اربعةعشر 22 اياد كريم حسب هللا حميد الشمري  .10

ايناس عزيز حسين حمودي   .14

 العكيلي
  ونعشر 11 اثناعشر 21 ثمانيةفقط 8

  اثنان وثالثون 11 ستةعشر 22 ستةعشر 22 ايناس عمار جاسم محمد الطائي  .15

ايه صالح عبد الرحيم وهيب   .12

 الدليمي
  ثالثة وعشرون 11 عشرةفقط 21 ةعشرثالث 21

  ونعشر 11 اثناعشر 21 ثمانيةفقط 8 باسم حميد سعد شكر الشمري  .17

  عشرون 11 اثناعشر 21 ثمانيةفقط 8 بان حسين خضير جمعه الحمداني  .18

  ستة وعشرون 12 احدى عشر 22 خمسةعشر 25 برهان حافظ جميل جسام المجمعي  .19

  اثنان وعشرون 11 اربعة عشر 22 يةفقطثمان 8 تحسين زيدان خليفة علي   .63

  خمسة وعشرون 15 ثالثةعشر 21 اثناعشر 21 ثابت محمد ثابت خلف   .61

  عشرون 11 عشرةفقط 21 عشرةفقط 21 حاتم محمود سلمان جاسم  .66

حسين خميس غازي خلف   .60

 المعموري
  اربعة وعشرون 12 اثناعشر 21 اثناعشر 21

حسين عباس منصور علي   .64

 التميمي
  سبعة وعشرون 17 خمسةعشر 25 ثناعشرا 21

  ثالثون 11 ستةعشر 22 اربعةعشر 22 حسين عبدهللا حسن جاسم الباوي  .65

  سبعة وثالثون 17 ثمانيةعشر 28 تسعةعشر 21 حسين عطيه علوان حسن  .62

حسين علي اسماعيل خليل   .67

 الجبوري
  ثمانية وعشرون 18 ثالثةعشر 22 اربعةعشر 22

  واحد وعشرون 12 ثالثةعشر 21 ثمانيةفقط 8 الغالمحسين علي حسين جميل   .68

  واحد وعشرون 12 احدى عشر 22 عشرةفقط 21 حسين مظفر كامل علي الزبيدي  .69

  ثالثون 11 احدى عشر 21 ثمانيةعشر 28 حسين نعيم درب منصور  .03
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حيدر حسين مال هللا يوسف   .01

 الشمري
  واحدوثالثون 12 ستةعشر 22 خمسةعشر 25

رحمن علي حسين حيدر عبد ال  .06

 العنبكي
  سبعة وعشرون 17 اربعةعشر 25 اثناعشر 21

  ثالثون 11 ستةعشر 22 اربعةعشر 22 حيدر محمود محمد ابراهيم  .00

  عشرون 11 اثناعشر 21 ثمانيةفقط 8 خالد وليد خالد عبد الطائي  .04

  عشرون 11 تسعةفقط 1 احدى عشر 22 دعاء نزار محمد لطيف الربيعي  .05

  ثمانية وعشرون 18 خمسةعشر 25 ثالثةعشر 21 باس فاضل البياتيرامي عادل ع  .02

  سبعة وعشرون 17 احدى عشر 21 خمسةعشر 25 رانيه عامر دحام حايف العبيدي  .07

رغده عواد كيطان اسماعيل   .08

 النداوي
  واحدوثالثون 12 احدى عشر 27 اربعةعشر 22

  واحد وعشرون 12 راحدى عش 21 ثمانيةفقط 8 رواء خليل ابراهيم فرج العميري  .09

  سبعة وعشرون 17 ثالثةعشر 21 اربعةعشر 22 رؤى شاكر محمود سلمان  .43

  سبعة وثالثون 17 سبعةعشر 27 عشرون 11 رياض احمد مجيد شبيب التميمي  .41

  ستة وعشرون 12 عشرةفقط 21 ستةعشر 22 زهراء حسين علي خضير  .46

  وعشرونخمسة  15 تسعةفقط 1 ستةعشر 22 زهراء علي حسين نصيف  .40

 نصيف زين العابدين شاكر محمود  .44

 نصيف الربيعينننننننصيف

  اربعة وعشرون 12 عشرةفقط 21 اربعةعشر 22

زين العابدين عامر هادي علي   .45

 الربيعي
  تسعة وعشرون 11 ستةعشر 22 ثالثةعشر 21

  ثالثة وعشرون 11 عشرةفقط 21 ثالثةعشر 21 زينب ثامر بدر يوسف الشيباني  .42

  اربعة وعشرون 12 احدى عشر 22 ثالثةعشر 21 ين داود خميس التميميزينب حس  .47

  اثنان وعشرون 11 اثناعشر 21 عشرةفقط 21 زينب علي نجم عبد هللا التميمي  .48

  ستة وعشرون 12 ثالثةعشر 21 ثالثةعشر 21 ساجد هادي حسين علي التميمي  .49

ساره ابراهيم جاري حسين   .53

 المهداوي
  ستة وعشرون 12 عشرةفقط 21 ستةعشر 22

  ثمانية وعشرون 18 ستةعشر 22 اثناعشر 21 سامر صبحي علي حسين الربيعي  .51

  تسعة وعشرون 11 ثالثةعشر 21 ستةعشر 22 فارس طعان العزاوي ةسامر نصر  .56

  سبعة وعشرون 17 احدى عشر 22 ستةعشر 22 ساهر حميد رشيد حمادي الواليدي  .50

  سبعة وثالثون 17 ثمانيةعشر 21 نيةعشرثما 28 سراب علي محمود حسين االركي  .54

  واحد وعشرون 12 عشرةفقط 21 احدى عشر 22 سعد مجيد حميد ابراهيم  .55

سنار عبد الخالق رشيد شكر   .52

 النعيمي
  خمسة وعشرون 15 احدى عشر 22 اربعةعشر 22

  ثالثون 11 خمسةعشر 25 خمسةعشر 25 سهى اجود مطشر نجم  .57

  ثالثة وعشرون 11 عشرةفقط 21 ثالثةعشر 21 يسيف مهدي وحيد حميدي العنبك  .58

  اثنان وعشرون 11 اثناعشر 21 عشرةفقط 21 ضرغام هاشم قاسم عباس العنبكي  .59

  خمسة وعشرون 15 اثناعشر 21 ثالثةعشر 21 عادل علي عبد عباس  .23

عبد هللا صادق حمدي سلمان   .21

 الدليمي
  عشرون 11 عشرةفقط 21 عشرةفقط 21
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دي حسين عبد هللا فاضل ها  .26

 التميمي
  عشرون 11 اثناعشر 21 ثمانيةفقط 8

عثمان صكبان ذياب خميس   .20

 العبيدي
  خمسة وعشرون 15 خمسةعشر 25 عشرةفقط 21

  واحد وعشرون 12 ثالثةعشر 21 ثمانيةفقط 8 عقيل رعد عبد هللا هدو السعدي  .24

  اثنان وعشرون 11 احدى عشر 22 احدى عشر 22 حميد عز الدين علي سلمان  .25

  عشرون 11 اثناعشر 21 ثمانيةفقط 8 عقيل علي حسن حمادي المصلحي  .22

  ثالثة وعشرون 11 اثناعشر 21 احدى عشر 22 علي رائد ربيع سلمان السعدي  .27

  ثمانية وعشرون 18 سبعةعشر 27 احدى عشر 22 علي سعد عبد جاسم التميمي  .28

  اربعة وعشرون 12 ستةعشر 22 ثمانيةفقط 8 علي كاظم عبد هللا حميدي التميمي  .29

  سبعة وعشرون 17 اربعةعشر 22 ثالثةعشر 21 عمر ستار حبيب بديوي الهيازعي  .73

  وعشرونخمسة  15 عشر ستة 22 تسعةفقط 1 عمر رشيد حميد  .71

  وعشروناربعة  12 عشر اربعة 22 عشرةفقط 21 عمر محمد شدهان عليوي العبيدي  .76

  عشرون 11 عشرةفقط 21 عشرةفقط 21 عمران سالم عمران خميس  .70

  ثالثة وعشرون 11 اثناعشر 21 احدى عشر 22 فاطمه سلطان عبد محمد   .74

  واحد وثالثون 12 ثمانيةعشر 28 ثالثةعشر 21 فضاء صبري عبد جرمط  .75

  عشرون 11 اثناعشر 21 ثمانيةفقط 8 فالح حسن هادي شهاب الزهيري  .72

  ثالثة وثالثون 11 ستةعشر 22 سبعةعشر 27 قبس علي مجيد محمود السعيدي  .77

  اربعون 21 عشرون 11 عشرون 11 كريم حميد عباس سليم العبيدي  .78

  اثنان وعشرون 11 ثالثةعشر 21 تسعةفقط 1 كمال عيدان ذياب علي الجبوري  .79

  خمسة وعشرون 15 اربعةعشر 22 احدى عشر 22 لمياء خضر ياس عادي المجمعي  .83

  ثالثة وعشرون 11 اثناعشر 21 احدى عشر 22 ماهر سعد صالح خلف الكروي  .81

ماهر عباس صالح مهدي   .86

 المهداوي
  ثالثة وعشرون 11 خمسةعشر 25 ثمانيةفقط 8

  سبعة وعشرون 17 خمسةعشر 25 اثناعشر 21 محمد جالل خليل حسين الربيعي  .80

  ثمانية وعشرون 18 اربعةعشر 22 اربعةعشر 22 محمد جواد جرمد  .84

  خمسة وعشرون 15 ستةعشر 22 تسعةفقط 1 محمد ذياب محمد عباس التميمي  .85

محمد زاحم جبار محسن   .82

 المعموري
  وعشرون سبعة 17 عشرسبعة  27 عشرةفقط 21

محمد عادل عبد الكاظم ناصر   .87

 المعموري
  ثالثون 11 عشرتسعة 21 احدى عشر 22

  اثنان وثالثون 11 سبعةعشر 27 خمسةعشر 25 محمد نجم محمود عباس الزبيدي   .88

  ستة وعشرون 12 خمسةعشر 25 احدى عشر 22 حمد شهاب لفته العجيليمحمود ا  .89

  خمسة وعشرون 15 اثناعشر 21 ثالثةعشر 21 مروان سالم داود علي التميمي  .93

  خمسة وعشرون 15 اربعةعشر 22 احدى عشر 22 مروان مؤيد محمد  .91



 : علم نفس النموالمادة                                                         ديالىجامعة 
 المسائي - الثاني/ الصف والوجبة                                  كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

 م.م نور محمد حسيناسم 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
 مج

 فصلي
 السعي

 المالحظات الدرجة كتابة

 

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

 

 

  سبعة وعشرون 17 اربعةعشر 22 ثالثةعشر 21 مروة محمد نايف  .96

  خمسة وثالثون 15 سبعةعشر 27 ثمانيةعشر 28 حسين عباس التميميمروه محمد   .90

  واحد وعشرون 12 ثالثةعشر 21 ثمانيةفقط 8 مشتاق غانم محمد عبد العبيدي  .94

مصطفى سالم ابراهيم عليوي   .95

 العبيدي
  اثنان وعشرون 11 عشرةفقط 21 اثناعشر 21

مصطفى عدنان علي كاظم   .92

 الخزرجي
  ستة وعشرون 12 رثالثةعش 21 ثالثةعشر 21

  واحد وعشرون 12 عشرةفقط 21 احدى عشر 22 مصطفى واثق محمد خلف العنبكي  .97

  تسعة وعشرون 11 اربعةعشر 22 خمسةعشر 25 مها مجيد خشان علوان الدايني  .98

  واحد وعشرون 12 اثناعشر 21 تسعةفقط 1 مهند احمد جاسم حمد الكروي  .99

  واحد وعشرون 12 عشرةفقط 21 ى عشراحد 22 مهند باسم حمود شاطي النداوي  .133

ميسر محمد عليوي ناصر   .131

 المجمعي
  ثالثة وعشرون 11 اثنا عشر 21 احدى عشر 22

ناصر مصلح ناصر حسين   .136

 المجمعي
  سبعة وعشرون 17 ستةعشر 22 احدى عشر 22

  اربعة وثالثون 12 ثمانيةعشر 28 ستةعشر 22 نبا خضر مجيد صالح  .130

  اربعة وعشرون 12 ثالثةعشر 21 احدى عشر 22 لربيعيندى محمد حسين سعيد ا  .134

  ثالثون 11 خمسةعشر 25 خمسةعشر 25 نماء عبد اللطيف خضير عوزي  .135

  عشرون 11 عشرةفقط 21 عشرةفقط 21 نور صباح محمد عبد العزاوي  .132

  اربعة وعشرون 12 ثالثةعشر 21 احدى عشر 22 نور محمد خطاب عمر الناصري  .137

  عشرون 11 اثنا عشر 21 ثمانيةفقط 8 ي الجبورينور يوسف محمد عل  .138

نورس حميد رشيد مصطاف   .139

 المجمعي 
  خمسة وثالثون 15 ثمانيةعشر 28 سبعةعشر 27

  اربعة وعشرون 12 ثالثةعشر 21 احدى عشر 22 هدى عباس فاضل  .113

هدى قصي فيصل عبد الرحمن   .111

 الكروي
  تسعة وعشرون 11 ثالثةعشر 21 ستةعشر 22

  اربعة وعشرون 12 ثالثةعشر 21 احدى عشر 22 العزي صباح حسن هديل مناف  .116

  واحد وعشرون 12 عشرةفقط 21 احدى عشر 22 هيفاء خضير عباس عويد العبيدي  .110

  اربعة وثالثون 12 خمسةعشر 25 تسعةعشر 21 وسن ثائر حسن محمد الزهيري  .114

وسن مؤيد عبد القادر سلمان   .115

 المهداوي
  سبعة وعشرون 17 ثالثةعشر 21 اربعةعشر 22

  ثالثة وعشرون 11 احدى عشر 22 اثناعشر 21 يوسف محجوب خلف حسن  .112

  اربعة وثالثون 12 تسعةعشر 21 خمسةعشر 25 محمد خلف عطية  .117

  ستة وثالثون 12 عشرون 11 ستةعشر 22 صالح محمد أسعد  .118

119.          
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  6315/6312للعام الدراسي  الثانيالصف في  نيالراسب

 لمالحظاتا االسم ت

 ورفعت مذكره بفصله لم يباشر وهو من ذوي الشهداء عبد الملك ياسين فرحان خلف 2

 4/1/6312في   97راسب في الدراسة بسبب عدم مباشرته وعدم دفعه للقسط حسب االمر ت م  شهد رياض حمد حسن 1

 4/1/6312في   97مر ت م راسب في الدراسة بسبب عدم مباشرته وعدم دفعه للقسط حسب اال علي مكتوب حسن  1

 4/1/6312في   97راسب في الدراسة بسبب عدم مباشرته وعدم دفعه للقسط حسب االمر ت م  ايهاب عبد الرزاق جاسم  2

 4/1/6312في   97راسب في الدراسة بسبب عدم مباشرته وعدم دفعه للقسط حسب االمر ت م  نبيل عصام علي  5

 4/1/6312في   97عدم دفعه للقسط حسب االمر ت م عدم مباشرته واسة بسبب راسب في الدر احمد كاظم صافي  

 

 تأخذ االسماء من قوائم الحضور العبور
         

         

         

         

         

         

         

         

         

 6315/6312المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات  االسم ت

1   

   

   

   

   

 


