
 المنهج وطرائق التدريس:  المادة                                                                               ديالىجامعة 
 مسائي - الثالث/ الصف والوجبة                                  كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

 مهند حسين علي:  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 

صلين الف
 السعي

 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                   التوقيع
 (أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )                           ( م.م مهند حسين علي اسم التدريسي ) 

 

 

 ثالثة وعشرون 32 ثمانية 8 خمسة عشر 51 اثير قادر عيدان  .1
جائنا نقال من 

 الصباحي

  واحد وثالثون 25 خمسة عشر 51 ستة عشر  51 جواد احمد سالم محمد  .6

  سبعة وعشرون 31 عشرة 51 سبعة عشر  51 احمد سامي لطيف  .0

  واحد وثالثون 25 خمسة عشر 51 ستة عشر  51 لطيفاحمد فاضل جاسم   .4

  اثنان وثالثون 23 عشرة 51 سبعة عشر  51 احمد فرج حاتم احمد  .5

  ثالثة وثالثون 22 ستة عشر 51 ثمانية عشر  58 ازهار راسم نصيف جاسم  .2

  ثالثة وثالثون 22 خمسة عشر 51 ثمانية عشر  58 انتصار كريم احمد خليل  .7

  وثالثوناثنان  23 خمسة عشر 51 سبعة عشر  51 اية عبد الستار مجيد حسن  .8

  ثالثة وثالثون 22 عشر أربعة 51 سبعة عشر  51 ايالف مقداد علي حسين  .9

  اثنان وثالثون 23 خمسة عشر 51 سبعة عشر  51 ايمان خطاب غيدان  .13

  تسعة وثالثون 32 اثنا عشر 53 سبعة عشر  51 حردان خليل ابراهيم علي  .11

  ونثالث 21 ثالثة عشر 52 ستة عشر  51 حسن عبد خلف كاظم  .16

  ثالثة وثالثون 22 خمسة عشر 51 ثمانية عشر  58 حسن هادي حسين علي  .10

  اثنان وثالثون 23 عشر أربعة 51 سبعة عشر  51 حسين علي جدعان حسين  .14

  ثالثة وعشرون 32 ثمانية 8 اربعة عشر  51 حسين علي حسين باش اغا  .15

  ثالثون 21 عشر أربعة 51 ستة عشر  51 حسين علي كريم داود  .12

  تسعة وعشرون 32 ثالثة عشر 52 سبعة عشر  51 حيدر احمد علي كاظم  .17

  واحد وثالثون 25 عشر  أربعة 51 سبعة عشر  51 حيدر محمد احمد زيدان  .18

  ثمانية وثالثون 28 عشرون 31 ثمانية عشر  58 زهراء حميد اسماعيل سلمان  .19

  ثالثونواحد و 25 عشر أربعة 51 سبعة عشر  51 زينب شهاب احمد فرج  .63

  وثالثون أربعة 21 سبعة عشر 51 سبعة عشر  51 زينب طارق حمدي سلمان  .61

  تسعة وعشرون 32 اثنا عشر 53 سبعة عشر  51 زينب عقيل محمد صالح  .66

  ثالثون 21 اثنا عشر 53 ثمانية عشر  58 سجاد عباس مهدي فليح  .60

  ثونسبعة وثال 21 تسعة عشر 52 ثمانية عشر  58 سجى رحيم حسين كرم  .64

  تسعة وثالثون 22 عشرون 31 تسعة عشر  52 سحر جمال محمد سلمان  .65

  سبعة وثالثون 21 تسعة عشر 52 ثمانية عشر  58 سحر حسين محمود خميس  .62

  ستة وثالثون 21 تسعة عشر  52 سبعة عشر  51 سعاد عناد رحيم صالح  .67

  نثالثة وثالثو 22 ستة عشر 51 سبعة عشر  51 سعد نعيم حسن سويدي  .68

  تسعة وعشرون 32 عشر أربعة 51 خمس عشر  51 سعدي عباس فرحان  .69

  ثالثون 21 ثالثة عشر 52 سبعة عشر  51 سالم شاكر حمودي هادي  .03



 المنهج وطرائق التدريس:  المادة                                                                               ديالىجامعة 
 مسائي - الثالث/ الصف والوجبة                                  كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

 مهند حسين علي:  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 

صلين الف
 السعي

 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                   التوقيع
 (أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )                           ( م.م مهند حسين علي اسم التدريسي ) 

 

 

  اثنان وثالثون 23 عشر أربعة 51 ثمانية عشر  58 سالم فرحان حمد صكر  .01

  واحد وثالثون 25 خمسة عشر 51 ستة عشر  51 سناء جمعة داود  .06

  تسعة وثالثون 32 ثالثة عشر 52 ستة عشر  51 سون درويش كاظمسهيلة ح  .00

  أربعون 11 عشرون 31 عشرون 31 سورية اسماعيل خليل عيسى  .04

  تسعة وعشرون 32 عشر أربعة 51 خمس عشر  51 سيف منصور جاسم جياد  .05

  اثنان وثالثون 23 ستة عشر 51 ستة عشر  51 شهاب احمد كاظم علي  .02

عبد الكريم شيماء عبد الستار   .07

 عطوان

  سبعة وثالثون 21 عشرون 31 سبعة عشر  51

صابرين اسماعيل حتروش   .08

 شريدة

  واحد وثالثون 25 خمسة عشر 51 ستة عشر  51

  وثالثون أربعة 21 ثمانية عشر 58 ستة عشر  51 صابرين حبيب مظاهر اسد  .09

  ستة وعشرون 31 احد عشر 55 خمس عشر  51 صالح هاشم حسين  .43

  ثمانية وعشرون 38 عشر أربعة 51 اربعة عشر  51 حمد مراد صالحضحى م  .41

  وثالثون أربعة 21 ثمانية عشر 58 ستة عشر  51 عادل نجم سلمان صالح  .46

  ثمانية وعشرون 38 احد عشر 55 سبعة عشر  51 عبد هللا فاضل احمد جاسم  .40

عصام خالد عبد اللطيف   .44

 رحمة هللا

  تسعة وعشرون 32 عشر أربعة 51 خمس عشر  51

  واحد وثالثون 25 عشر أربعة 51 سبعة عشر   51 عقيل رحمان مظلوم علي  .45

  ثمانية وعشرون 38 ثالثة عشر 52 خمس عشر  51 علي حسين محمد كاظم  .42

  ستة وعشرون 31 اثنا عشر 53 اربعة عشر  51 علي حميد احمد مراد  .47

  مانية وعشرونث 38 ثالثة عشر 52 خمس عشر  51 علي طالب محمد غدير  .48

  ستة وعشرون 31 اثنا عشر 53 اربعة عشر  51 عمر اسماعيل ابراهيم لطيف  .49

  اثنان وثالثون 23 سبعة عشر 51 خمس عشر  51 عمر سلطان رميض حسين  .53

  سبعة وعشرون 31 عشر أربعة 51 ثالثة عشر  52 فلاير احمد حسين خميس  .51

  سبعة وعشرون 31 الثة عشرث 52 اربعة عشر  51 قاسم محمد جار هللا عناد  .56

  عشرون 31 ثمانية 8 اثنا عشر  53 قتيبة محسن عبد هللا حسين  .50

  واحد وثالثون 25 عشر أربعة 51 سبعة عشر  51 كيالن مهدي صالح شهاب  .54

  واجد وثالثون 25 خمسة عشر 51 ستة عشر  51 لهيب علي جميل هندي  .55

  ثمانية وعشرون 38 ثة عشرثال 52 خمس عشر  51 ليث عبد الستار جميل علي  .52

  واحد وثالثون 25 ستة عشر 51 خمس عشر 51 مازن مزهر عبد هللا محمد  .57

  خمسة وعشرون 31 احد عشر 55 اربعة عشر  51 مجتبى احمد خزعل احمد  .58

  ثالثون 21 خمسة عشر 51 خمس عشر  51 محمد كريم احمد خماس  .59

  ثالثون 21 رعش أربعة 51 ستة عشر  51 محمد نزار عبود لطيف  .23



 المنهج وطرائق التدريس:  المادة                                                                               ديالىجامعة 
 مسائي - الثالث/ الصف والوجبة                                  كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

 مهند حسين علي:  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 

صلين الف
 السعي

 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                   التوقيع
 (أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )                           ( م.م مهند حسين علي اسم التدريسي ) 

 

 

  وعشرون أربعة 31 عشرة 51 اربعة عشر  51 مريم عدنان علوان خضير  .21

  واحد وثالثون 25 عشر أربعة 51 سبعة عشر 51 مزهر ياس عواد  .26

  واحد وثالثون 25 ستة عشر 51 خمس عشر  51 ميس مجيد علي جميل  .20

  ستة وعشرون 31 عشرة 51 ستة عشر 51 ناظم موسى جعفر جواد  .24

  سبعة وعشرون 31 عشرة 51 سبعة عشر  51 داود اسماعيل داودنور   .25

  وثالثون أربعة 21 خمسة عشر 51 تسعة عشر  52 هدى جمال حمود كاظم  .22

  تسعة وثالثون 22 عشرون 31 ثالثة عشر  52 هيام نصر هللا سرحان حبيب  .27

  ستة وثالثون 31 ثالثة عشر 52 ثالثة عشر  52 واصف عاكف جواد كاظم  .28

  ثمانية وعشرون 38 احد عشر 55 سبعة عشر  51 ح ضياء خليفة نصيفوضا  .29

  ثمانية وعشرون 38 احد عشر 55 سبعة عشر 51 وليد عباس نجم سهيل  .73

  واحد وثالثون 25 ثالثة عشر 52 ثمانية عشر  58 يوسف محمد غريبة ابراهيم  .71
 

 تأخذ من قوائم الحضور العبور أسماء
 

 
       

 
 

       
 

 6315/6312ب بالغياب للعام الدراسي الرسو

  االسم ت

راسبه في الدراسة بسبب عدم مباشرتها وعدم دفعها للقسط حسب االمر ت م  غفران طه حسين 1
 4/1/6312في   97

6   

   

   

 

 6315/6312المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات االسم ت

   


