
2014-2013سعيات المرحلة  الثالثة الدراسة الصباحية  كلية التربية للعلوم االنسانية        قسم اللغة االنكليزية /              جامعة ديالى  

(أ  )الشعبة 

مالحظاتاالرشادو الصحة النفسيةمناهج وطرائق تدريسالشعرالمسرحيةالروايةالمقالةالمحادثةعلم اللغةالنحواالنكليزياالسم الثالثي ال
151618252024281433اثار ساجد محمود 

232628322829312836احالم شالل دحام نصيف

292529333230323435اروى ستار شهاب احمد

م2927مم32م1520اسراء ابراهيم حسين محمود

م2726مممم2424اسماء عيدان عباس علوان

192720303133322533اسيل عدنان ذياب لفته

262222262728252133اطياف فاضل عباس 

252824283029322436امواج فرج كريم منصور 

243031353335273035انفال عبد الستار جاسم لفته

273029333335253135ايالف سعد بستان محمود

282422372627272332ايمان رشيد عبد عطية

282828322728302833ايمان ياسين مدحي مطرود

161819222829192733بشرى سليمان علوي خليل

262125302827331835ثائر محمود محمد

232018302526263031حنان احمد صالح دواي

283435343436303137حنين احمد داود سالم

161818223029302529حنين فارس عبد هللا سيد

م2920مممم1319حنين منير ناموس خلف 

343126373334283131دنيا مهدي حسن علي

283033353335272935رغد عبد العباس خالد 

م1822مممم1618رواء محسن مزعل حميد

343226322932292735زينب فاضل خماس جسام

252428362729302833سارة عالء عبد االمير صالح

282327292929272533ساره ياس صالح دواي

151819233030281833سالي غزوان داود

262826322629293037سجى قاسم شهاب احمد

262123323027292931سروه ضياء هادي عيدان

101510202930291026سرى زيد خلف علي 

312928373234313230سمر فالح خلف لطيف

ترمز الى كلمة مستوفي (م  )حرف  :  مالحظة
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شعبة  (أ  )ال
ثالثي  سم ال كليزياال نحواالن لغةال ةعلم ال محادث مق الةال ةال رواي مسرحيةال شعرال ق تدريسال رائ نفسيةمناهج وط صحة ال مالحظاتاالرشادو ال ال

303429363435293432شذى عادل هادي صالح

283028322729273129شيرين طالب سكران محبوب

202021262728302537ضفاف رعد فهد كافي

203234323335332336طيبة حافظ حميد احمد 

2527311825م1914عبيدة عامر اسماعيل خليل 

211820272628291830عذراء خضير عباس 

292726373235262033عزاز خلف زيدان خليفة

262725332728302730علي جاسم عبد هللا حسن

م162523م1513علي حسن احمد مهاوش

302726312929272738فاطمة فاضل عباس كاظم

333227353234293136فاطمة محسن احمد عبد

293033353536282931فاطمة محمد ذياب حمد

م14141425283022قحطان كريم عبد هللا 

212724322628292630لجين حسين علي

282926342933292930لمى حامد خميس جابر

م2620مم34م18ممروه قحطان خليفة

252827293032332831مروج قاسم محمد جاسم

312724373230262932مريم مصطاف كامل مصطاف

202018282729282433مصطفى عدنان جوامير كاظم

131515262829302331مها قيس خريسان لفته

172319283230292531ميس عباس علي غضيب

263024383537273333ميعاد جاسم زيدان خلف

333836383537352930نوال قاسم علي هادي

263030343232243235نورس جاسم علي محمد

211614292625272129هدى رحمن ابراهيم نحو

252325323535282630هدى نعمه حسن نعمه

262823322729301736هديل كامل عنوان هزاع

222018243027222629وجدان خليفة ناصر خليف

م2720مم21م1316ورقاء حامد كاظم 

211821303230282630ياسمين رياض حميد مجيد

م2620مم18م1114يوسف عبد الكريم مهدي
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شعبة  (ب  )ال
ثالثي سم ال كليزياال نحواالن لغةال ةعلم ال محادث مق الةال ةال رواي مسرحيةال شعرال ق تدريسال رائ نفسيةمناهج وط صحة ال مالحظاتاالرشادو ال ال

23مم12م514احمد عبد الرزاق هوبي

241730252728282529احمد عبد علي صالح 

242737323134282230ازهار احمد اسماعيل نحو

343636333537313230اشجان خالد ابراهيم جار هللا

242534313230292033افراح حسن عبد كاظم

192535303130302430ايات عدنان عبد الواحد خسباك

212123322827241826ايمان ابراهيم صالح علي

232027332827312636ايمان عبد محمد حسن

192427283233252725ايه هيثم قادر عليوي

141823302530بكر داود سليمان 

212038272830222529جاسم حسيب صبري عباس

272432272828252630جاسم محمد محمود لفتة

م27م26م1610حسن عبد حسن احمد

222237302826222229حنان رعد علي

252838313129282332حنين جمال خميس ابراهيم

172032302525192125دعاء بشار حسن محمود

283438363536283027دعاء كاظم بدران محمد

182222312728252229رسل احمد رحيم ياسين

202131353334303030رندة شاكر محمود عباس

323536403737313134رنده مجبل جرمط عبد هللا

181731202225202024زهراء هاشم اسماعيل 

242532302930252330زهور وليد حسن حسين

293234393435302332ساره ساهر علي حسين

192731253033232729سجى عادل ولي جعفر

191828232727242029سرور خماس خزعل كريم

212332282728263028سعد خزعل جاسم محمد

261925م15م1614سعد عبد علوان 

171833293233232228شذى سعد رحيم نافع

242033262728232029شهالء رشيد حميد جمعة
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(ب  )الشعبة 

كليزياالسم الثالثي نحواالن لغةال ةعلم ال محادث مق الةال ةال رواي مسرحيةال شعرال ق تدريسال رائ نفسيةمناهج وط صحة ال مالحظاتاالرشادو ال ال
151820322930271923صفا مشرق نصيف سعود

313235333335303230ضحى عدنان صالح اسعد

111620302728241927ضحى مظفر داود

232530303233212629عبد المهيمن طلب جعفر مهدي

313139343331303038عذراء وادي موسى حميد

191721303030261527غصون حمزه سلمان عبد

172636283030242330غفران خالد فليح

212022252830202233فاطمة عدنان احمد

212334322932292430فاطمه طارق حمو احمد

201830223535182333فرقان محمد جاسم محمد

263034343436342230مروة هاشم جاسم حمادي

242836313535282429مروه قحطان مصطفى عباس

171628252829282428مصطفى سعدون مطشر سلمان

172029202928201829مالك صالح كاظم محمد

343238373737303531منار احمد محمود سلمان

232530282830272829مهند علي مجيد محمود

273131363232293135ميسون نوري حسين حمري

م2023مممم1518ندى شكر محمود ابراهيم

273239373235282930ندى عبد الواحد مهدي صالح

182028292826292427نستعين محسن محمد عبد هللا

212029302928282629نهى خالد عباس علي

192131312928272030نور عبد الغفار طعمه صالح

312936363235312732هاجر فيصل عباس مشخال

222635293134302732هدى عبد الواحد جاسم صالح

262829332929303030هدير شهاب حمدان عطية

232727322827272432هنادي كريم محمد حبيب

172230292930261524هند محمد احمد عبد هللا

1730243029271729هيام فاضل محمود سالم

213030323033282525هيام كريم حسين خليل

383639403939353735وسن علي احمد سالمه

353838373737333632ياسمين عامر علي محمد

162031312325202233يسر ضياء هاشم احمد


