
2014-2013سعٌات المرحلة  الثانٌة الدراسة الصباحٌة  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة        قسم اللغة االنكلٌزٌة /              جامعة دٌالى  

(أ  )الشعبت 

المحادثةالنموالحاسوباالدارةالمسرحيتالشعرالقصتاالستيعاباالنشاءالصوثالنحواالنكليزياالسم الثالثي
252021203015احمد عبد الكرٌم حسن علً 

31272927262132292918ارشد رحمان محمود حسٌن 

242122202915استبرق منصور خضٌر اسماعٌل

26232924261927312522اسماء جاسم محمد هادي 

252015اسماعٌل عباس عبد الكرٌم مطر 

22262732262028282520اشجان حسٌن عطٌه جواد 

22242724291726292726ام البنٌن محسن علً عطٌه

32282734332230312225امل عزٌز محمد ظاهر

32343034312832313828امنة وهبً كرٌم احمد 

30303326202035302515انس احمد نوري حسٌن 

اٌات شاكر محمود 

32293325292028293127اٌالف هٌثم صادق عبد علً 

27303131302935322830اٌمان ستار وهاب امٌن 

302838302429313122اٌمان قٌس تعبان طالب

24292822261531303120براء منهل متعب حمٌد 

20242515201628292415بشٌر طه طعمه 

28283023302032293420بلسم حسٌن صالح مهدي

221518201727312515تبارك اكرم طه خلٌل

31343434222336303032تقوى فرحان رحمان ولٌد

27283136241632302718حسٌن قاسم خلٌل خمٌس

28323031292133291822حنان تحسٌن كرٌم عبد 

313331322832291520حٌدر سالم سعدون وكاع 

29282824242029301220دعاء سلمان وهٌب محمود 

32283337322733311330ربٌة جبار ابراهٌم حمادي

27292832292232292525خدٌجة عبد هللا مجٌد خلف

2835292035313822رسل فلٌح حسن حمٌد 

253328282734303225رقٌة عبد االمٌر داود سعٌد 

2723212015رندة طارق وهٌب عبد علً 

38353440363436303730روٌده عدنان جسام حمادي



2014-2013سعٌات المرحلة  الثانٌة الدراسة الصباحٌة  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة        قسم اللغة االنكلٌزٌة /              جامعة دٌالى  

(أ  )الشعبة 
المحادثةالنموالحاسوباالدارةالمسرحيتالشعرالقصتاالستيعاباالنشاءالصوثالنحواالنكليزياالسم الثالثي 

24202318191329282220ضحى سالم حسن زركوش

29292929362436313925زٌنب عماد احمد بدر 

28283426282435373425سجى مطشر زٌدان خلف 

سلوى سعد علً حسٌن 

30292520312025313018سمٌه ٌاس صالح دواي

17سهى محمد كامل حمد 

26211917241728302822سهٌر عمر عبد الحمٌد 

23222627202031293022شفاء عباس صالح 

353534343428352930شهد قاسم فرج لطٌف 

39363537393537303832صبا محمد فرهود غضٌب 

26312626282230303018صفاء علً حسٌن خضٌر 

32333334342735292930ضالل محمد عباس كرٌب

37283636322338302535عباس فاضل جاسم 

26303035302232302418عبٌر مؤٌد متعب

غفران فؤاد عبد الباقً

26342825311831302822فاطمة عباس محمد حسٌن 

34343639363036303130فاطمة محمد احمد دروٌش

26242033302127292622فرح محمد سعدي حسن 

272025191515قصً جاسم محمد 

35333234372634303125لقاء عبد الهادي حسٌن هادي

مجبل ٌوسف حسٌن عبد هللا 

22252521251528302720محاسن محمود خلف حسٌن

27242418241328292515محمد ظاهر احمد 

226133015محمد ٌونس ٌوسف 

212531322429312625مروه محمد ابراهٌم شرٌف 

25222622302029302818مرٌم فٌصل احمد ٌاسٌن

313325281633302727مضر خضٌر عباس 

30313326372535313530منى طاهر حسن محمد 

252225192218292822منى محمد ظاهر محمد 

2020192029مها علوان عبد الرزاق محمد خلف 



2014-2013سعٌات المرحلة  الثانٌة الدراسة الصباحٌة  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة        قسم اللغة االنكلٌزٌة /              جامعة دٌالى  

31292829281530332922مٌسون تائه داود سلٌم 

32282223302332292825نادٌن علً مالك حمٌد 

33313530343133303830نادٌه عبد العزٌز نصٌف جاسم 

30293330282129323030نداء جاسم حسٌن عباس 

233128312133313125نور حسن علً عباس

26212626292035312818نورهان ماهر فاضل كاظم 

36333231353435293828هاله قحطان داود موسى 

30293137352538313834هبه نادر عبد علوان 

25272730312330302830هدى احمد عبد الرحمن محمود

35333637322737334030هدى قاسم عبود حمزه 

363135301930343036هدى مجٌد جار هللا شرٌدة

202022132018هند هشام محمد خلف

222530302013323118نهله خلف سلمان خلف 
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(ب  )الشعبة 
المحادثةالنموالحاسوباالدارةالمسرحيتالشعرالقصتاالستيعاباالنشاءالصوثالنحواالنكليزياالسم الثالثي

282021212812233120احمد رحٌم صبحً علً

302530353220152828اسامة اسماعٌل ابراهٌم جاسم

26282433321630313422اسراء عالوي كاظم عبد 

28343031362829303730اسراء محمد سلمان كرٌم 

31283329352628323025اسٌل محمد جامل حسٌن 

32322835362827293125االء خالد علً ٌوسف 

26262726342227303330انفال جمٌل ابراهٌم حسن 

28303431342027303722اٌات محمد رضا عبد هللا 

2720153015اٌالف سلمان مراد

28262928292232303225اٌالف شرٌف عبد المحسن ابراهٌم 

31322836342227293128براء ناظم هادي جمال 

32302829312027303226جنان سلمان عبد الستار محمد 

28322935352429303628جواهر مرهج ناصر محمد 

25262617282030323220حال غازي مجٌد 

262026193215حنان حمٌد علً خضٌر 

27263027302027303226حنان سلمان عبد الستار محمد 

26313139262229292525علً اكبرحنٌن سمٌر حسٌن 

24242433272028303120حنٌن محمود عبد الهادي محمود

24242320251527312620رحمة عبد الكرٌم عبد الخالق محمد

27302628282327322522دٌنه داود سلمان حسن 

30282611312128312922رغد خالد احمد مجٌد 

رفقة داود عبد هللا داود  

رواء ناصر حسٌن خفٌف 

27272427242027293322روكان زنزل صالح مهدي

32353237313235323830زبٌده فالح برع حسن 

27303035342333312825زٌنب ابراهٌم سعٌد محمد 

29313033312426293722زٌنب حامد كامل حسٌن 

31293433322425312930زٌنب علً حسٌن محمد 

28202521262029292620زٌنب محارب محمود قدوري



2014-2013سعٌات المرحلة  الثانٌة الدراسة الصباحٌة  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة        قسم اللغة االنكلٌزٌة /              جامعة دٌالى  

(ب  )الشعبة 

المحادثةالنموالحاسوباالدارةالمسرحيتالشعرالقصتاالستيعاباالنشاءالصوثالنحواالنكليزياالسم الثالثي
2620232726223123سارة حامد حسٌن عباس
29253233302733303128سارة سمٌر خضٌر عباس
36353634312626293930ساره حسٌن فرمان رحمان
28253032312129313228ساره خٌري عباس حسٌن 
31323028322327333327ساره طالب حسٌن حمد 

32323132332231303528سجى خضٌر راضً خضٌر 
28272330311930313420سحر حامد غاوي شهاب 
282937342935303330سرور غازي محمد حسن 

242922192417252929سرى ولٌد علً قنبر
31303334312430313725شهد باسل جبار عبد الواحد 
29312728321835303628شهد عبد الكرٌم هادي سلمان 

34333126312827303830شٌرٌن هادي جمعة نوري
20323037292127313028شٌماء عماد عبد الحمٌد مصطاف

1571012زبٌدة عماد سلٌم 

252535222127302425عبد هللا عبد الوهاب ابراهٌم عبد هللا
30323132362831313332عبٌر فاروق حمو احمد 

39373834383237323835عبٌر هادي مخٌف حسٌن 
25302830311827322830عذراء جاسم محمد عبد هللا 

25262115281431292720عروبة عبد الكرٌم رشٌد حبٌب
24222536191427282815عقٌل سامً حسٌن علً
28273123241529292515فرات محمد هزاع كنو 

34313231332632293528فضٌلة سفٌان غازي عبد الكرٌم 
26252528201927302422لٌث مطٌع مهدي 

302231362620302827مثنى كرٌم محٌسن علً
30252629321827292624محمد سالم طه ٌاسٌن 
محمد صالح عٌدان 

352332363823303328محمد عبد الكرٌم احمد حمود
29212427221726313620مروه جواد كاظم 

35353430373036323630مرٌم ساجد محمود مجٌد 
26323632332332313028مرٌم طالب سلمان خلف 
31273133332227304027منار سعد جواد كاظم 



2014-2013سعٌات المرحلة  الثانٌة الدراسة الصباحٌة  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة        قسم اللغة االنكلٌزٌة /              جامعة دٌالى  

242722252821293020مها خالص محمد سهٌل 
252727293426353332نبا حمٌد عبد علً 

28303031312229313025نبا خضٌر حٌدر محسن 
27303121332332303728نبراس حمزه عباس حسن 

29252823242029293128هاله ثائر لطٌف
23312925242225312625هداٌه حمٌد سلمان مظلوم 
27282931342635302930هدى ٌوسف محمد ولً 
30313136292029323524هند هاشم عبٌد عباس
262726183221303420وسناء سعٌد مصطفى 

30263428262227292725والء فاضل احمد مصطفى 


