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 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



د خالد نجم محمود./.أ

االولى

A

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

اسس التربية:        المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

سامر محمد حسن عبود26

ثالثة وثالثون درجة171633سحر حسين علي كيطان27

ستة وعشرون درجة121426سماح رباح علوان دلف28

سبعة وعشرون درجة121527شهد علي حمد محمد29

سبعة وثالثون درجة201737شهد محمد احمد صالح30

واحد وثالثون درجة141731شهد ياسر كامل جواد31

اثنان وثالثون درجة151732ضحى حسين علي حسين32

تسعة وعشرون درجة131629عذراء إبراهيم خليل اسماعيل33

أربعة وثالثون درجة181634عذراء زياد فليح حسن34

35
 عذراء نزار عبد الحسين

علوان
خمسة وثالثون درجة191635

أربعة وثالثون درجة171734علي حسين عبد هللا حسين36

ثمانية وثالثون درجة201838علي عبد الرضا احمد خميس37

خمسة وثالثون درجة181735عمر صفاء محمد فاضل38

39
 فاطمه خالد عدنان عبد

الرحمن
ثمانية وثالثون درجة201838

ثالثة وثالثون درجة171633لبنى خالد علي ناجي40

خمسة وثالثون درجة191635محمد عثمان ناجي حميد41

سبعة وثالثون درجة191837مروه هادي شكر محمود42

سبعة وعشرون درجة141327ميثاق كاظم رحيم عباس43

ثالثة وثالثون درجة171633نور الهدى سمير حسين نايل44

اثنان وثالثون درجة171532نور خالد محمود حسن45

أربعة وثالثون درجة171734نور خليل إبراهيم محمود46

ثالثة وثالثون درجة171633نور هاشم غفار خليل47

اثنان وثالثون درجة171532هديل محمود ياسين احمد48

ستة وثالثون درجة181836هشام عبد االمير عباس عبد49

اثنان وثالثون درجة171532وئام محمود عبد احمد50

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



د خالد نجم محمود./.أ

االولى

A

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

اسس التربية:        المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

51

52

53
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57

58

59

60

61

62
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64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



د خالد نجم محمود./.أ

االولى

A

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

اسس التربية:        المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100  

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



د خالد نجم محمود./.أ

االولى

A

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

اسس التربية:        المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

101  

102  

103  

104  

105  

106  

107  

108  

109  

110  

111  

112  

113  

114  

115  

116  

117  

118  

119  

120  

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



د خالد نجم محمود./.أ

االولى

A

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

اسس التربية:        المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

121  

122

123

124

125

126

127

128

129

130

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



م م مي تحسين حميد

االولى

كتابةَرقما

تسعة عشر ًدرجة11819احمد ثاير احمد كاظم1

ثالثة وعشرون درجة101323احمد طالب خليفة هداوي2

تسعة وعشرون درجة131629اسراء محمد طه كريم3

أربعة وثالثون درجة171734افراح جاسم محمد صالح4

واحد وثالثون درجة131831اية عادل يوسف سلمان5

خمسة وعشرون درجة121325ايالف خالد إبراهيم محمد6

ستة وعشرون درجة121426ايه اياد محمد عباس7

سبعة وعشرون درجة131427أسماء سعد صعب عبيد8

ثالثة وعشرون درجة101323بتول خالد صالح مهدي9

ثمانية عشر درجة71118بشائر مظفر ماهر جميل10

11
 تبارك هللا ليث صالح عبد

الكريم
خمسة وثالثون درجة191635

خمسة وعشرون درجة121325حاتم كريم سرحان كحيط12

خمسة وثالثون درجة171835دعاء رشيد حميد رشيد13

14
 دنيا إسماعيل محمود عبد

اللطيف

اثنان وعشرون درجة101222رحمة احمد حسن فليح15

ستة وعشرون درجة151126رسل عواد خلف حمد16

ستة وعشرون درجة121426رضا إبراهيم محمود سبع17

ثمانية وعشرون درجة131528زهراء حسن كريم حسين18

عشرون درجة81220زهراء علي حسين علي19

واحد وثالثون درجة141731زهراء مجيد خميس علي20

تسعة عشر درجة11819زهراء محمد نصيف جاسم21

زينب سامي عبدهللا22

ثالثون درجة151530زينب طالب زيدان خلف23

زينب يونس يوسف كمكه24

ثمانية وعشرون درجة161228سارة عالء هوبي محمد25

:                                المـــــــرحلة 

المادة     االنشاء    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



م م مي تحسين حميد

االولى

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

المادة     االنشاء    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

سامر محمد حسن عبود26

تسعة وعشرون درجة151429سحر حسين علي كيطان27

تسعة عشر درجة11819سماح رباح علوان دلف28

شهد علي حمد محمد29

واحد وعشرون درجة111021شهد محمد احمد صالح30

ثمانية وعشرون درجة141428شهد ياسر كامل جواد31

ستة وعشرون درجة141226ضحى حسين علي حسين32

ستة عشر درجة7916عذراء إبراهيم خليل اسماعيل33

واحد وثالثون درجة141731عذراء زياد فليح حسن34

35
 عذراء نزار عبد الحسين

علوان
ثالثة وعشرون درجة101323

تسعة عشر درجة91019علي حسين عبد هللا حسين36

سبعة وعشرون درجة121527علي عبد الرضا احمد خميس37

ثالثون درجة131730عمر صفاء محمد فاضل38

39
 فاطمه خالد عدنان عبد

الرحمن
اثنان وثالثون درجة151732

اثنان وعشرون درجة91322لبنى خالد علي ناجي40

واحد وثالثون درجة141731محمد عثمان ناجي حميد41

ثمانية وعشرون درجة141428مروه هادي شكر محمود42

أربعة وعشرون درجة141024ميثاق كاظم رحيم عباس43

أربعة وعشرون درجة131124نور الهدى سمير حسين نايل44

واحد وعشرون درجة111021نور خالد محمود حسن45

واحد وعشرون درجة81321نور خليل إبراهيم محمود46

ثمانية وعشرون درجة141428نور هاشم غفار خليل47

تسعة وعشرون درجة181129هديل محمود ياسين احمد48

خمسة وثالثون درجة112435هشام عبد االمير عباس عبد49

واحد وثالثون درجة141731وئام محمود عبد احمد50

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



م م مي تحسين حميد

االولى

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

المادة     االنشاء    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 
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54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



م م مي تحسين حميد

االولى

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

المادة     االنشاء    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100  

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



م م مي تحسين حميد

االولى

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

المادة     االنشاء    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

101  

102  

103  

104  

105  

106  

107  

108  

109  

110  

111  

112  

113  

114  

115  

116  

117  

118  

119  

120  

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



م م مي تحسين حميد

االولى

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

المادة     االنشاء    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

121  

122

123

124

125

126

127

128

129

130

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



علي ابراهيم خليل. م.م

االولى

أ

كتابةَرقما

واحد وثالثون ًدرجة191231احمد ثاير احمد كاظم1

سبعة وثالثون درجة201737احمد طالب خليفة هداوي2

اثنان وثالثون درجة191332اسراء محمد طه كريم3

ثمانية وثالثون درجة201838افراح جاسم محمد صالح4

اثنان وثالثون درجة191332اية عادل يوسف سلمان5

تسعة وثالثون درجة201939ايالف خالد إبراهيم محمد6

سبعة وثالثون درجة191837ايه اياد محمد عباس7

خمسة وثالثون درجة191635أسماء سعد صعب عبيد8

ثالثون درجة181230بتول خالد صالح مهدي9

أربعة وثالثون درجة171734بشائر مظفر ماهر جميل10

11
 تبارك هللا ليث صالح عبد

الكريم
أربعة وثالثون درجة201434

تسعة وثالثون درجة201939حاتم كريم سرحان كحيط12

تسعة وثالثون درجة201939دعاء رشيد حميد رشيد13

14
 دنيا إسماعيل محمود عبد

اللطيف

ثالثون درجة171330رحمة احمد حسن فليح15

ثالثة وثالثون درجة181533رسل عواد خلف حمد16

واحد وثالثون درجة181331رضا إبراهيم محمود سبع17

زهراء حسن كريم حسين18

ثالثة وثالثون درجة191433زهراء علي حسين علي19

تسعة وثالثون درجة201939زهراء مجيد خميس علي20

أربعة وثالثون درجة191534زهراء محمد نصيف جاسم21

زينب سامي عبدهللا22

ثمانية وثالثون درجة191938زينب طالب زيدان خلف23

خمسة وثالثون درجة201535زينب يونس يوسف كمكه24

اثنان وثالثون درجة191332سارة عالء هوبي محمد25

:                                المـــــــرحلة 

حاسوب:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



علي ابراهيم خليل. م.م

االولى

أ

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

حاسوب:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

سامر محمد حسن عبود26

ثمانية وثالثون درجة201838سحر حسين علي كيطان27

ثالثة وثالثون درجة161733سماح رباح علوان دلف28

شهد علي حمد محمد29

ستة وثالثون درجة181836شهد محمد احمد صالح30

ثمانية وثالثون درجة201838شهد ياسر كامل جواد31

سبعة وثالثون درجة201737ضحى حسين علي حسين32

ستة وثالثون درجة201636عذراء إبراهيم خليل اسماعيل33

خمسة وثالثون درجة201535عذراء زياد فليح حسن34

35
 عذراء نزار عبد الحسين

علوان
ستة وثالثون درجة201636

خمسة وثالثون درجة171835علي حسين عبد هللا حسين36

خمسة وثالثون درجة181735علي عبد الرضا احمد خميس37

خمسة وثالثون درجة181735عمر صفاء محمد فاضل38

39
 فاطمه خالد عدنان عبد

الرحمن
ثمانية وثالثون درجة201838

أربعة وثالثون درجة191534لبنى خالد علي ناجي40

تسعة وثالثون درجة201939محمد عثمان ناجي حميد41

تسعة وثالثون درجة201939مروه هادي شكر محمود42

اثنان وثالثون درجة181432ميثاق كاظم رحيم عباس43

ستة وثالثون درجة181836نور الهدى سمير حسين نايل44

ثالثة وثالثون درجة181533نور خالد محمود حسن45
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حيدر خضير رشيد. د.م.أ

االولى صباحي 

أ

كتابةَرقما

واحد وعشرون ًدرجة91221احمد ثاير احمد كاظم1

ثمانية وعشرون درجة131528احمد طالب خليفة هداوي2

اثنان وعشرون درجة111122اسراء محمد طه كريم3

خمسة وعشرون درجة111425افراح جاسم محمد صالح4

ثالثون درجة131730اية عادل يوسف سلمان5

ثالثون درجة141630ايالف خالد إبراهيم محمد6

أربعة وعشرون درجة131124ايه اياد محمد عباس7

اثنان وثالثون درجة191332أسماء سعد صعب عبيد8

واحد وعشرون درجة91221بتول خالد صالح مهدي9

خمسة وعشرون درجة121325بشائر مظفر ماهر جميل10

11
 تبارك هللا ليث صالح عبد

الكريم
تسعة وعشرون درجة141529

ثمانية وثالثون درجة191938حاتم كريم سرحان كحيط12

خمسة وثالثون درجة171835دعاء رشيد حميد رشيد13

14
 دنيا إسماعيل محمود عبد

اللطيف

تسعة عشر درجة10919رحمة احمد حسن فليح15

ثمانية وعشرون درجة141428رسل عواد خلف حمد16

ستة وعشرون درجة131326رضا إبراهيم محمود سبع17

ثالثة وعشرون درجة91423زهراء حسن كريم حسين18

اثنان وعشرون درجة81422زهراء علي حسين علي19

تسعة وثالثون درجة201939زهراء مجيد خميس علي20

ستة وعشرون درجة121426زهراء محمد نصيف جاسم21

زينب سامي عبدهللا22

تسعة وعشرون درجة141529زينب طالب زيدان خلف23

أربعة عشر درجة7714زينب يونس يوسف كمكه24

اثنان وثالثون درجة161632سارة عالء هوبي محمد25
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حقوق االنسان و الديمقراطية :       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت
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خمسة وعشرون درجة121325علي حسين عبد هللا حسين36
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واحد وعشرون درجة111021عمر صفاء محمد فاضل38
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 فاطمه خالد عدنان عبد

الرحمن
ثالثون درجة141630

سبعة وعشرون درجة131427لبنى خالد علي ناجي40

أربعة وثالثون درجة161834محمد عثمان ناجي حميد41
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ثمانية وعشرون درجة131528نور خليل إبراهيم محمود46

ثمانية وعشرون درجة141428نور هاشم غفار خليل47
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علي عبدهللا محمود. د

االولى

 أ                              

كتابةَرقما

خمسة عشر ًدرجة10515احمد ثاير احمد كاظم1

ستة وعشرون درجة141226احمد طالب خليفة هداوي2

عشرون درجة11920اسراء محمد طه كريم3

ثالثون درجة151530افراح جاسم محمد صالح4

ثمانية وعشرون درجة141428اية عادل يوسف سلمان5

عشرون درجة101020ايالف خالد إبراهيم محمد6

عشرون درجة13720ايه اياد محمد عباس7

عشرون درجة12820أسماء سعد صعب عبيد8

اثنان وعشرون درجة14822بتول خالد صالح مهدي9

خمسة عشر درجة7815بشائر مظفر ماهر جميل10

11
 تبارك هللا ليث صالح عبد

الكريم
اثنان وثالثون درجة151732

خمسة وعشرون درجة141125حاتم كريم سرحان كحيط12

اثنان وثالثون درجة171532دعاء رشيد حميد رشيد13

14
 دنيا إسماعيل محمود عبد

اللطيف

ثمانية عشر درجة11718رحمة احمد حسن فليح15

واحد وعشرون درجة101121رسل عواد خلف حمد16

خمسة عشر درجة10515رضا إبراهيم محمود سبع17

واحد وعشرون درجة101121زهراء حسن كريم حسين18

خمسة عشر درجة7815زهراء علي حسين علي19

ثالثة وثالثون درجة161733زهراء مجيد خميس علي20

عشرون درجة11920زهراء محمد نصيف جاسم21

زينب سامي عبدهللا22

اثنان وعشرون درجة121022زينب طالب زيدان خلف23

خمسة عشر درجة10515زينب يونس يوسف كمكه24

ثمانية وعشرون درجة151328سارة عالء هوبي محمد25

:                                المـــــــرحلة 

الصوت    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
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علي عبدهللا محمود. د
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كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

الصوت    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية
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سامر محمد حسن عبود26

سبعة وعشرون درجة131427سحر حسين علي كيطان27

خمسة عشر درجة10515سماح رباح علوان دلف28

عشرون درجة14620شهد علي حمد محمد29

أربعة وعشرون درجة131124شهد محمد احمد صالح30

خمسة وعشرون درجة131225شهد ياسر كامل جواد31

واحد وعشرون درجة12921ضحى حسين علي حسين32

أربعة وعشرون درجة131124عذراء إبراهيم خليل اسماعيل33

ثالثون درجة151530عذراء زياد فليح حسن34

35
 عذراء نزار عبد الحسين

علوان
سبعة وعشرون درجة161127

عشرون درجة101020علي حسين عبد هللا حسين36

ستة وعشرون درجة131326علي عبد الرضا احمد خميس37

عشرون درجة12820عمر صفاء محمد فاضل38

39
 فاطمه خالد عدنان عبد

الرحمن
اثنان وثالثون درجة161632

عشرون درجة101020لبنى خالد علي ناجي40

ثمانية وعشرون درجة141428محمد عثمان ناجي حميد41

اثنان وعشرون درجة111122مروه هادي شكر محمود42

خمسة عشر درجة10515ميثاق كاظم رحيم عباس43

سبعة وعشرون درجة151227نور الهدى سمير حسين نايل44

ثمانية عشر درجة13518نور خالد محمود حسن45
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اثنان وعشرون درجة13922هديل محمود ياسين احمد48

واحد وعشرون درجة101121هشام عبد االمير عباس عبد49
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خالد فائز ياسين. م . م 

االولى

كتابةَرقما

عشرون ًدرجة101020احمد ثاير احمد كاظم1

واحد وثالثون درجة151631احمد طالب خليفة هداوي2

ستة وعشرون درجة121426اسراء محمد طه كريم3

واحد وثالثون درجة151631افراح جاسم محمد صالح4

تسعة وعشرون درجة141529اية عادل يوسف سلمان5

ثالثون درجة151530ايالف خالد إبراهيم محمد6

تسعة وعشرون درجة141529ايه اياد محمد عباس7

ثالثة وعشرون درجة101323أسماء سعد صعب عبيد8

ثالثة وثالثون درجة151833بتول خالد صالح مهدي9

واحد وثالثون درجة151631بشائر مظفر ماهر جميل10

11
 تبارك هللا ليث صالح عبد

الكريم
سبعة وعشرون درجة131427

تسعة وعشرون درجة141529حاتم كريم سرحان كحيط12

ثمانية وعشرون درجة131528دعاء رشيد حميد رشيد13

14
 دنيا إسماعيل محمود عبد

اللطيف
سبعة وعشرون درجة121527

خمسة وعشرون درجة111425رحمة احمد حسن فليح15

ثمانية وعشرون درجة131528رسل عواد خلف حمد16

سبعة وعشرون درجة131427رضا إبراهيم محمود سبع17

ستة وعشرون درجة121426زهراء حسن كريم حسين18

واحد وثالثون درجة151631زهراء علي حسين علي19

اثنان وثالثون درجة151732زهراء مجيد خميس علي20

ثمانية وعشرون درجة131528زهراء محمد نصيف جاسم21

ستة وعشرون درجة121426زينب سامي عبدهللا22

اثنان وعشرون درجة101222زينب طالب زيدان خلف23

خمسة عشر درجة7815زينب يونس يوسف كمكه24

أربعة وعشرون درجة111324سارة عالء هوبي محمد25

:                                المـــــــرحلة 

اللغة العربية:        المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية
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السعي

قسم اللغة االنكليزية
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لقاء حبيب عبود. د. م

االولى 

أ

كتابةَرقما

سبعة وعشرون ًدرجة141327احمد ثاير احمد كاظم1

اثنان وأربعون درجة231942احمد طالب خليفة هداوي2

واحد وأربعون درجة212041اسراء محمد طه كريم3

واحد وأربعون درجة212041أسماء سعد صعب عبيد4

أربعة وأربعون درجة232144افراح جاسم محمد صالح5

أربعة وأربعون درجة222244اية عادل يوسف سلمان6

واحد وأربعون درجة212041ايالف خالد إبراهيم محمد7

ثمانية وعشرون درجة121628ايه اياد محمد عباس8

واحد وثالثون درجة171431بتول خالد صالح مهدي9

ستة وعشرون درجة121426بشائر مظفر ماهر جميل10

11
 تبارك هللا ليث صالح عبد

الكريم
اثنان وأربعون درجة202242

خمسة وثالثون درجة161935حاتم كريم سرحان كحيط12

أربعون درجة202040دعاء رشيد حميد رشيد13

14
 دنيا إسماعيل محمود عبد

اللطيف

اثنان وثالثون درجة141832رحمة احمد حسن فليح15

ستة وثالثون درجة171936رسل عواد خلف حمد16

واحد وثالثون درجة161531رضا إبراهيم محمود سبع17

واحد وثالثون درجة141731زهراء حسن كريم حسين18

سبعة وعشرون درجة141327زهراء علي حسين علي19

أربعون درجة202040زهراء مجيد خميس علي20

ستة وثالثون درجة181836زهراء محمد نصيف جاسم21

زينب سامي عبدهللا22

ستة وثالثون درجة171936زينب طالب زيدان خلف23

ثالثة وعشرون درجة16723زينب يونس يوسف كمكه24

سبعة وعشرون درجة151227سارة عالء هوبي محمد25

قسم االكترونيك
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

المحادثة:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية الهندسة

االسم ت
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ثالثون درجة121830سماح رباح علوان دلف28

خمسة عشر درجة8715شهد علي حمد محمد29

أربعة وثالثون درجة151934شهد محمد احمد صالح30

واحد وأربعون درجة212041شهد ياسر كامل جواد31

واحد وثالثون درجة121931ضحى حسين علي حسين32

أربعون درجة211940عذراء إبراهيم خليل اسماعيل33

اثنان وأربعون درجة212142عذراء زياد فليح حسن34

35
 عذراء نزار عبد الحسين

علوان
واحد وأربعون درجة192241

ثالثة وأربعون درجة212243علي حسين عبد هللا حسين36

تسعة وثالثون درجة211839علي عبد الرضا احمد خميس37

تسعة وثالثون درجة211839عمر صفاء محمد فاضل38

39
 فاطمه خالد عدنان عبد

الرحمن
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سبعة وثالثون درجة172037مروه هادي شكر محمود42
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واحد وثالثون درجة131831هشام عبد االمير عباس عبد49

أربعون درجة211940وئام محمود عبد احمد50
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منى حسيب هويد. م.أ

االولى صباحي 

أ

كتابةَرقما

خمسة عشر ًدرجة7815احمد ثاير احمد كاظم1

أربعة وثالثون درجة151934احمد طالب خليفة هداوي2

ثالثة وعشرون درجة111223اسراء محمد طه كريم3

خمسة وعشرون درجة111425افراح جاسم محمد صالح4

واحد وثالثون درجة121931اية عادل يوسف سلمان5

ستة وعشرون درجة111526ايالف خالد إبراهيم محمد6

ثمانية عشر درجة71118ايه اياد محمد عباس7

واحد وثالثون درجة181331أسماء سعد صعب عبيد8

خمسة وعشرون درجة121325بتول خالد صالح مهدي9

ستة عشر درجة7916بشائر مظفر ماهر جميل10

11
 تبارك هللا ليث صالح عبد

الكريم
اثنان وثالثون درجة141832

تسعة وعشرون درجة101929حاتم كريم سرحان كحيط12

ثالثون درجة121830دعاء رشيد حميد رشيد13

14
 دنيا إسماعيل محمود عبد

اللطيف

ستة عشر درجة7916رحمة احمد حسن فليح15

ثالثة وعشرون درجة101323رسل عواد خلف حمد16

ثمانية عشر درجة71118رضا إبراهيم محمود سبع17

اثنان وثالثون درجة151732زهراء حسن كريم حسين18

عشرون درجة71320زهراء علي حسين علي19

ثالثة وثالثون درجة132033زهراء مجيد خميس علي20

واحد وعشرون درجة81321زهراء محمد نصيف جاسم21

زينب سامي عبدهللا22

ستة وعشرون درجة121426زينب طالب زيدان خلف23

عشرون درجة71320زينب يونس يوسف كمكه24

سبعة وعشرون درجة131427سارة عالء هوبي محمد25

:                                المـــــــرحلة 

النحو:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت
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سامر محمد حسن عبود26

ثالثون درجة121830سحر حسين علي كيطان27

خمسة عشر درجة7815سماح رباح علوان دلف28

خمسة عشر درجة7815شهد علي حمد محمد29

واحد وعشرون درجة91221شهد محمد احمد صالح30

ثمانية وعشرون درجة131528شهد ياسر كامل جواد31

واحد وعشرون درجة71421ضحى حسين علي حسين32

أربعة وعشرون درجة111324عذراء إبراهيم خليل اسماعيل33

واحد وثالثون درجة141731عذراء زياد فليح حسن34

35
 عذراء نزار عبد الحسين

علوان
ثالثة وثالثون درجة171633

اثنان وعشرون درجة81422علي حسين عبد هللا حسين36

أربعة وعشرون درجة111324علي عبد الرضا احمد خميس37

خمسة وعشرون درجة81725عمر صفاء محمد فاضل38

39
 فاطمه خالد عدنان عبد

الرحمن
خمسة وثالثون درجة152035

ثمانية وعشرون درجة131528لبنى خالد علي ناجي40

خمسة وعشرون درجة91625محمد عثمان ناجي حميد41

تسعة وعشرون درجة131629مروه هادي شكر محمود42

ثمانية عشر درجة71118ميثاق كاظم رحيم عباس43

سبعة وعشرون درجة111627نور الهدى سمير حسين نايل44

ستة عشر درجة7916نور خالد محمود حسن45

ثمانية عشر درجة71118نور خليل إبراهيم محمود46

سبعة وعشرون درجة101727نور هاشم غفار خليل47

اثنان وعشرون درجة81422هديل محمود ياسين احمد48

اثنان وعشرون درجة81422هشام عبد االمير عباس عبد49

ثمانية وعشرون درجة121628وئام محمود عبد احمد50

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



منى حسيب هويد. م.أ

االولى صباحي 

أ

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

النحو:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



منى حسيب هويد. م.أ

االولى صباحي 

أ

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

النحو:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100  

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



منى حسيب هويد. م.أ

االولى صباحي 

أ

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

النحو:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

101  

102  

103  

104  

105  

106  

107  

108  

109  

110  

111  

112  

113  

114  

115  

116  

117  

118  

119  

120  

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



منى حسيب هويد. م.أ

االولى صباحي 

أ

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

النحو:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

121  

122

123

124

125

126

127

128

129

130

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



توقيع رئيس القسم مدرس المادة



توقيع رئيس القسم مدرس المادة



توقيع رئيس القسم مدرس المادة



توقيع رئيس القسم مدرس المادة



توقيع رئيس القسم مدرس المادة



توقيع رئيس القسم مدرس المادة


