
م محمد عيسى علوان.م

مسائي- االولى 

A

كتابةَرقما

اثير رابح عبد الرحمن جبر1

خمسة وثالثون درجة181735احمد رعد كاظم علي2

ثالثة وعشرون درجة15823احمد قيس ابراهيم زبالة3

ثالثة وثالثون درجة181533ازهار سعد نايف احمد4

خمسة عشر درجة7815اسراء ابراهيم محمد5

ثمانية وعشرون درجة131528اسماء محمد مجيد حميد6

ستة عشر درجة8816االء كاظم خضير عوزي7

عشرون درجة101020الحكم علي فاضل عبد8

سبعة عشر درجة71017اماني حقي اسماعيل عباس9

خمسة وعشرون درجة151025انس فالح مهدي علي10

واحد وعشرون درجة14721انوار ساجد خضير11

12
 آية عبد الباسط سليم عبد

الحسين
خمسة عشر درجة8715

خمسة وعشرون درجة121325بشار محمد شيت ابراهيم13

تقى عبدالرسول سلمان14

جاسم قحطان حميد15

سبعة عشر درجة10717حارث خالص حميد رشيد16

سبعة عشر درجة10717حسام ظاهر جميل كاظم17

ثالثة وعشرون درجة111223حمزه علي عبد علي18

خمسة وعشرون درجة131225حوراء سالم خليفة جعفر19

أربعة عشر درجة7714دانية حميد مبدر عبد هللا20

أربعة عشر درجة7714دعاء جميل علي مسرهد21

أربعة وعشرون درجة131124رفيق اسماعيل غضبان كاظم22

أربعة عشر درجة7714زهراء محمد داوي يوسف23

واحد وثالثون درجة151631زهره حكمت سلمان عبد24

سبعة عشر درجة10717زياد سالم سرحان حسن25

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

Literature: المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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م محمد عيسى علوان.م

مسائي- االولى 

A

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

Literature: المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

خمسة وعشرون درجة121325زينب سامي عبدهللا عبد26

خمسة وثالثون درجة181735سجى غفوري وهيب27

عشرون درجة101020سرى عدنان وحيد عباس28

سبعة وعشرون درجة131427سهير رياض علي حسين29

خمسة عشر درجة8715طاهر قحطان هاشم محمد30

اثنان وعشرون درجة15722طيبة عامر امير علي31

سبعة عشر درجة10717عبد القادر حسين عبد32

خمسة عشر درجة8715عيسى عبد القادر محي الدين33

ثالثون درجة151530غدير رعد كاظم علي34

تسعة وعشرون درجة171229فاتن قاسم عارف حسين35

عشرون درجة101020قاسم كامل جاسم حسن36

خمسة عشر درجة7815الرا عبد القادر ابراهيم جاسم37

إثنى عشر درجة5712محمد اسماعيل حميد عبد38

ثمانية عشر درجة11718محمد حامد هادي صالح39

ثالثون درجة151530محمد محسن خميس حسين40

مرتضى اركان عكال41

مروان خليل ابراهيم جاسم42

اثنان وثالثون درجة161632مروة فاروق عبد منهل43

خمسة وعشرون درجة121325مروه فيصل مجيد علوان44

سبعة وعشرون درجة141327مريم جبار عودة جواد45

أربعة عشر درجة7714مالك صالح عبد الحميد حسين46

أربعة عشر درجة7714مناف حسيب عبد الحميد47

اثنان وثالثون درجة181432منى شكر محمود محمد48

اثنان وعشرون درجة101222ميساء قاسم احمد49

أربعة عشر درجة7714ميسم مؤيد محمد مبارك50
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م محمد عيسى علوان.م

مسائي- االولى 

A

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

Literature: المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

اثنان وعشرون درجة13922نبأ غسان عبد احمد51

أربعة عشر درجة7714نور ابراهيم حميد حسن52

ثالثون درجة151530همسة يعرب محمود53

أربعة وعشرون درجة121224وسام حسين علي صعب54

واحد وعشرون درجة12921وهاج فاضل مهدي احمد55
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م محمد عيسى علوان.م

مسائي- االولى 

A

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

Literature: المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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م محمد عيسى علوان.م

مسائي- االولى 

A

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

Literature: المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

101  

102  

103  

104  
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م محمد عيسى علوان.م

مسائي- االولى 

A

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

Literature: المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

121  
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توقيع رئيس القسم مدرس المادة



توقيع رئيس القسم مدرس المادة



مروان فؤاد عبدالباقي

االولى

أ

كتابةَرقما

اثير رابح عبد الرحمن جبر1

أربعون درجة202040احمد رعد كاظم علي2

اثنان وثالثون درجة171532احمد قيس ابراهيم زبالة3

ثالثة وثالثون درجة141933ازهار سعد نايف احمد4

تسعة وعشرون درجة141529اسراء ابراهيم محمد5

أربعة وثالثون درجة151934اسماء محمد مجيد حميد6

سبعة وعشرون درجة121527االء كاظم خضير عوزي7

ستة وعشرون درجة111526الحكم علي فاضل عبد8

واحد وثالثون درجة171431اماني حقي اسماعيل عباس9

تسعة وعشرون درجة161329انس فالح مهدي علي10

ثمانية وعشرون درجة131528انوار ساجد خضير11

12
 آية عبد الباسط سليم عبد

الحسين
سبعة وعشرون درجة141327

ثالثون درجة141630بشار محمد شيت ابراهيم13

تقى عبدالرسول سلمان14

جاسم قحطان حميد15

اثنان وعشرون درجة101222حارث خالص حميد رشيد16

خمسة وعشرون درجة121325حسام ظاهر جميل كاظم17

سبعة وعشرون درجة121527حمزه علي عبد علي18

واحد وثالثون درجة161531حوراء سالم خليفة جعفر19

أربعة وعشرون درجة111324دانية حميد مبدر عبد هللا20

عشرون درجة101020دعاء جميل علي مسرهد21

أربعة وثالثون درجة171734رفيق اسماعيل غضبان كاظم22

تسعة وعشرون درجة141529زهراء محمد داوي يوسف23

أربعة وثالثون درجة161834زهره حكمت سلمان عبد24

خمسة وعشرون درجة121325زياد سالم سرحان حسن25

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:         الشعبـــــــــــة 

:                             المـــــــرحلة 

استيعاب:             المادة جامعة ديالى

: مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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مروان فؤاد عبدالباقي

االولى

أ

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:         الشعبـــــــــــة 

:                             المـــــــرحلة 

استيعاب:             المادة جامعة ديالى

: مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

ثمانية وعشرون درجة141428زينب سامي عبدهللا عبد26

اثنان وثالثون درجة151732سجى غفوري وهيب27

سبعة وعشرون درجة141327سرى عدنان وحيد عباس28

ثالثة وعشرون درجة111223سهير رياض علي حسين29

اثنان وعشرون درجة101222طاهر قحطان هاشم محمد30

واحد وثالثون درجة171431طيبة عامر امير علي31

خمسة وعشرون درجة111425عبد القادر حسين عبد32

اثنان وعشرون درجة101222عيسى عبد القادر محي الدين33

ثالثة وثالثون درجة161733غدير رعد كاظم علي34

خمسة وثالثون درجة152035فاتن قاسم عارف حسين35

أربعة وعشرون درجة121224قاسم كامل جاسم حسن36

ثالثة وعشرون درجة101323الرا عبد القادر ابراهيم جاسم37

واحد وعشرون درجة91221محمد اسماعيل حميد عبد38

اثنان وعشرون درجة111122محمد حامد هادي صالح39

خمسة وعشرون درجة121325محمد محسن خميس حسين40

مرتضى اركان عكال41

مروان خليل ابراهيم جاسم42

خمسة وثالثون درجة181735مروة فاروق عبد منهل43

ستة وعشرون درجة151126مروه فيصل مجيد علوان44

ستة وعشرون درجة131326مريم جبار عودة جواد45

ثمانية وعشرون درجة141428مالك صالح عبد الحميد حسين46

أربعة وعشرون درجة111324مناف حسيب عبد الحميد47

ثمانية وثالثون درجة182038منى شكر محمود محمد48

اثنان وعشرون درجة101222ميساء قاسم احمد49

اثنان وعشرون درجة111122ميسم مؤيد محمد مبارك50
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مروان فؤاد عبدالباقي

االولى

أ

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:         الشعبـــــــــــة 

:                             المـــــــرحلة 

استيعاب:             المادة جامعة ديالى

: مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

ثمانية وعشرون درجة141428نبأ غسان عبد احمد51

ثالثون درجة151530نور ابراهيم حميد حسن52

واحد وثالثون درجة141731همسة يعرب محمود53

أربعة وعشرون درجة111324وسام حسين علي صعب54

ستة وعشرون درجة131326وهاج فاضل مهدي احمد55
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57

58
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60
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64

65
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71
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75
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مروان فؤاد عبدالباقي

االولى

أ

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:         الشعبـــــــــــة 

:                             المـــــــرحلة 

استيعاب:             المادة جامعة ديالى

: مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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مروان فؤاد عبدالباقي

االولى

أ

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:         الشعبـــــــــــة 

:                             المـــــــرحلة 

استيعاب:             المادة جامعة ديالى

: مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

101  

102  

103  
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مروان فؤاد عبدالباقي

االولى

أ

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:         الشعبـــــــــــة 

:                             المـــــــرحلة 

استيعاب:             المادة جامعة ديالى

: مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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توقيع رئيس القسم مدرس المادة



م أحمد شاكر مزهر.م

االولى

A

كتابةَرقما

اثير رابح عبد الرحمن جبر1

ثالثون درجة161430احمد رعد كاظم علي2

واحد وثالثون درجة161531احمد قيس ابراهيم زبالة3

سبعة وعشرون درجة141327ازهار سعد نايف احمد4

سبعة وعشرون درجة161127اسراء ابراهيم محمد5

ثمانية وعشرون درجة171128اسماء محمد مجيد حميد6

واحد وثالثون درجة151631االء كاظم خضير عوزي7

واحد وثالثون درجة151631الحكم علي فاضل عبد8

ثمانية وعشرون درجة161228اماني حقي اسماعيل عباس9

ثالثون درجة141630انس فالح مهدي علي10

واحد وعشرون درجة101121انوار ساجد خضير11

12
 آية عبد الباسط سليم عبد

الحسين
واحد وعشرون درجة101121

سبعة وعشرون درجة151227بشار محمد شيت ابراهيم13

تقى عبدالرسول سلمان14

جاسم قحطان حميد15

أربعة وعشرون درجة121224حارث خالص حميد رشيد16

أربعة وعشرون درجة121224حسام ظاهر جميل كاظم17

سبعة وعشرون درجة151227حمزه علي عبد علي18

ثالثون درجة171330حوراء سالم خليفة جعفر19

خمسة وعشرون درجة141125دانية حميد مبدر عبد هللا20

ثالثون درجة151530دعاء جميل علي مسرهد21

اثنان وعشرون درجة91322رفيق اسماعيل غضبان كاظم22

ثالثون درجة181230زهراء محمد داوي يوسف23

خمسة وثالثون درجة181735زهره حكمت سلمان عبد24

خمسة وعشرون درجة111425زياد سالم سرحان حسن25

قسم اللغة اإلنكليزية
:              الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

اسس التربية:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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م أحمد شاكر مزهر.م

االولى

A

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:              الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

اسس التربية:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

ثمانية وعشرون درجة151328زينب سامي عبدهللا عبد26

خمسة وثالثون درجة181735سجى غفوري وهيب27

اثنان وثالثون درجة161632سرى عدنان وحيد عباس28

ستة وثالثون درجة181836سهير رياض علي حسين29

ثالثة وعشرون درجة101323طاهر قحطان هاشم محمد30

ستة وعشرون درجة151126طيبة عامر امير علي31

واحد وثالثون درجة141731عبد القادر حسين عبد32

ثالثة وعشرون درجة101323عيسى عبد القادر محي الدين33

واحد وثالثون درجة161531غدير رعد كاظم علي34

واحد وثالثون درجة141731فاتن قاسم عارف حسين35

ثمانية وعشرون درجة151328قاسم كامل جاسم حسن36

واحد وعشرون درجة101121الرا عبد القادر ابراهيم جاسم37

عشرون درجة101020محمد اسماعيل حميد عبد38

ثالثة وعشرون درجة101323محمد حامد هادي صالح39

سبعة وعشرون درجة121527محمد محسن خميس حسين40

مرتضى اركان عكال41

مروان خليل ابراهيم جاسم42

واحد وثالثون درجة161531مروة فاروق عبد منهل43

أربعة وعشرون درجة91524مروه فيصل مجيد علوان44

تسعة وعشرون درجة151429مريم جبار عودة جواد45

سبعة وعشرون درجة151227مالك صالح عبد الحميد46

ثالثون درجة161430مناف حسيب عبد الحميد47

سبعة وعشرون درجة121527منى شكر محمود محمد48

واحد وثالثون درجة191231ميساء قاسم احمد49

عشرون درجة101020ميسم مؤيد محمد مبارك50
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م أحمد شاكر مزهر.م

االولى

A

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:              الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

اسس التربية:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

ثالثون درجة151530نبأ غسان عبد احمد51

ثمانية وعشرون درجة141428نور ابراهيم حميد حسن52

أربعة وثالثون درجة191534همسة يعرب محمود53

سبعة وعشرون درجة151227وسام حسين علي صعب54

ثمانية وعشرون درجة151328وهاج فاضل مهدي احمد55
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58

59
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66

67
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69
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71
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73
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75
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م أحمد شاكر مزهر.م

االولى

A

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:              الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

اسس التربية:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

76

77

78

79
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م أحمد شاكر مزهر.م

االولى

A

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:              الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

اسس التربية:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

101  

102  

103  

104  

105  

106  

107  

108  

109  

110  

111  

112  

113  

114  
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116  
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م أحمد شاكر مزهر.م

االولى

A

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:              الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

اسس التربية:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

121  
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123

124

125
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توقيع رئيس القسم مدرس المادة



 شهد زياد ناجي

االولى

كتابةَرقما

اثير رابح عبد الرحمن جبر1

سبعة وثالثون درجة181937احمد رعد كاظم علي2

واحد وثالثون درجة141731احمد قيس ابراهيم زبالة3

خمسة وثالثون درجة181735ازهار سعد نايف احمد4

اثنان وعشرون درجة111122اسراء ابراهيم محمد5

سبعة وعشرون درجة151227اسماء محمد مجيد حميد6

اثنان وعشرون درجة121022االء كاظم خضير عوزي7

ثالثة وعشرون درجة111223الحكم علي فاضل عبد8

تسعة وعشرون درجة141529اماني حقي اسماعيل عباس9

ثالثة وعشرون درجة111223انس فالح مهدي علي10

اثنان وثالثون درجة171532انوار ساجد خضير11

12
 آية عبد الباسط سليم عبد

الحسين
سبعة وعشرون درجة121527

أربعة وعشرون درجة101424بشار محمد شيت ابراهيم13

تقى عبدالرسول سلمان14

جاسم قحطان حميد15

ثمانية عشر درجة81018حارث خالص حميد رشيد16

ثالثة وعشرون درجة101323حسام ظاهر جميل كاظم17

ثالثة وعشرون درجة121123حمزه علي عبد علي18

سبعة وعشرون درجة111627حوراء سالم خليفة جعفر19

خمسة وعشرون درجة141125دانية حميد مبدر عبد هللا20

عشرون درجة101020دعاء جميل علي مسرهد21

ثمانية وثالثون درجة191938رفيق اسماعيل غضبان كاظم22

أربعة وعشرون درجة101424زهراء محمد داوي يوسف23

ستة وعشرون درجة111526زهره حكمت سلمان عبد24

واحد وعشرون درجة101121زياد سالم سرحان حسن25

قسم اللغة اإلنكليزية
أ :     الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

أنشــــاء: المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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 شهد زياد ناجي

االولى

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
أ :     الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

أنشــــاء: المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

تسعة وعشرون درجة151429زينب سامي عبدهللا عبد26

خمسة وثالثون درجة181735سجى غفوري وهيب27

ستة وعشرون درجة151126سرى عدنان وحيد عباس28

سبعة وعشرون درجة141327سهير رياض علي حسين29

عشرون درجة81220طاهر قحطان هاشم محمد30

أربعة وثالثون درجة171734طيبة عامر امير علي31

ثمانية وعشرون درجة121628عبد القادر حسين عبد32

واحد وعشرون درجة101121عيسى عبد القادر محي الدين33

تسعة وعشرون درجة141529غدير رعد كاظم علي34

سبعة وعشرون درجة131427فاتن قاسم عارف حسين35

أربعة وعشرون درجة131124قاسم كامل جاسم حسن36

واحد وعشرون درجة101121الرا عبد القادر ابراهيم جاسم37

عشرون درجة81220محمد اسماعيل حميد عبد38

عشرون درجة81220محمد حامد هادي صالح39

خمسة وعشرون درجة131225محمد محسن خميس حسين40

مرتضى اركان عكال41

مروان خليل ابراهيم جاسم42

ثالثة وثالثون درجة161733مروة فاروق عبد منهل43

أربعة وعشرون درجة111324مروه فيصل مجيد علوان44

تسعة وعشرون درجة131629مريم جبار عودة جواد45

واحد وعشرون درجة101121مالك صالح عبد الحميد حسين46

أربعة وعشرون درجة121224مناف حسيب عبد الحميد47

سبعة وثالثون درجة181937منى شكر محمود محمد48

خمسة وعشرون درجة121325ميساء قاسم احمد49

سبعة وعشرون درجة131427ميسم مؤيد محمد مبارك50
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 شهد زياد ناجي

االولى

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
أ :     الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

أنشــــاء: المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

ثالثون درجة141630نبأ غسان عبد احمد51

سبعة وعشرون درجة131427نور ابراهيم حميد حسن52

ستة وثالثون درجة171936همسة يعرب محمود53

واحد وعشرون درجة101121وسام حسين علي صعب54

ثالثة وثالثون درجة161733وهاج فاضل مهدي احمد55
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60
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64

65
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71

72

73

74

75
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 شهد زياد ناجي

االولى

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
أ :     الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

أنشــــاء: المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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 شهد زياد ناجي

االولى

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
أ :     الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

أنشــــاء: المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

101  
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 شهد زياد ناجي

االولى

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
أ :     الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

أنشــــاء: المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

121  
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علي ابراهيم خليل. م.م

االولى

أ

كتابةَرقما

اثير رابح عبد الرحمن جبر1

تسعة وثالثون درجة201939احمد رعد كاظم علي2

ستة وثالثون درجة181836احمد قيس ابراهيم زبالة3

تسعة وثالثون درجة201939ازهار سعد نايف احمد4

ثمانية وثالثون درجة191938اسراء ابراهيم محمد5

تسعة وثالثون درجة201939اسماء محمد مجيد حميد6

اثنان وثالثون درجة181432االء كاظم خضير عوزي7

سبعة وثالثون درجة191837الحكم علي فاضل عبد8

سبعة وثالثون درجة201737اماني حقي اسماعيل عباس9

خمسة وثالثون درجة191635انس فالح مهدي علي10

خمسة وثالثون درجة201535انوار ساجد خضير11

12
 آية عبد الباسط سليم عبد

الحسين
ثالثة وثالثون درجة181533

خمسة وثالثون درجة201535بشار محمد شيت ابراهيم13

تقى عبدالرسول سلمان14

جاسم قحطان حميد15

اثنان وثالثون درجة171532حارث خالص حميد رشيد16

سبعة وثالثون درجة191837حسام ظاهر جميل كاظم17

ستة وثالثون درجة191736حمزه علي عبد علي18

ستة وثالثون درجة181836حوراء سالم خليفة جعفر19

أربعة وثالثون درجة191534دانية حميد مبدر عبد هللا20

أربعة وثالثون درجة181634دعاء جميل علي مسرهد21

سبعة وثالثون درجة201737رفيق اسماعيل غضبان كاظم22

ثمانية وثالثون درجة201838زهراء محمد داوي يوسف23

تسعة وثالثون درجة201939زهره حكمت سلمان عبد24

ثالثة وثالثون درجة191433زياد سالم سرحان حسن25

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

حاسوب : المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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علي ابراهيم خليل. م.م

االولى

أ

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

حاسوب : المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

خمسة وثالثون درجة191635زينب سامي عبدهللا عبد26

ثمانية وثالثون درجة201838سجى غفوري وهيب27

سبعة وثالثون درجة201737سرى عدنان وحيد عباس28

ستة وثالثون درجة201636سهير رياض علي حسين29

أربعة وثالثون درجة161834طاهر قحطان هاشم محمد30

ثالثة وثالثون درجة181533طيبة عامر امير علي31

أربعون درجة202040عبد القادر حسين عبد32

اثنان وثالثون درجة171532عيسى عبد القادر محي الدين33

ثمانية وثالثون درجة191938غدير رعد كاظم علي34

ستة وثالثون درجة162036فاتن قاسم عارف حسين35

ستة وثالثون درجة181836قاسم كامل جاسم حسن36

اثنان وثالثون درجة171532الرا عبد القادر ابراهيم جاسم37

ثالثة وثالثون درجة201333محمد اسماعيل حميد عبد38

ثالثة وثالثون درجة181533محمد حامد هادي صالح39

ستة وثالثون درجة171936محمد محسن خميس حسين40

مرتضى اركان عكال41

مروان خليل ابراهيم جاسم42

سبعة وثالثون درجة201737مروة فاروق عبد منهل43

ثمانية وثالثون درجة201838مروه فيصل مجيد علوان44

خمسة وثالثون درجة181735مريم جبار عودة جواد45

ثالثة وثالثون درجة161733مالك صالح عبد الحميد حسين46

ثالثة وثالثون درجة201333مناف حسيب عبد الحميد47

سبعة وثالثون درجة172037منى شكر محمود محمد48

خمسة وثالثون درجة191635ميساء قاسم احمد49

أربعة وثالثون درجة191534ميسم مؤيد محمد مبارك50

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



علي ابراهيم خليل. م.م

االولى

أ

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

حاسوب : المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

ستة وثالثون درجة171936نبأ غسان عبد احمد51

سبعة وثالثون درجة201737نور ابراهيم حميد حسن52

تسعة وثالثون درجة201939همسة يعرب محمود53

خمسة وثالثون درجة191635وسام حسين علي صعب54

أربعة وثالثون درجة181634وهاج فاضل مهدي احمد55
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علي ابراهيم خليل. م.م

االولى

أ

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

حاسوب : المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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علي ابراهيم خليل. م.م

االولى

أ

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

حاسوب : المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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103  

104  

105  

106  

107  

108  

109  

110  

111  

112  

113  

114  

115  

116  

117  

118  

119  

120  

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



علي ابراهيم خليل. م.م

االولى

أ

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

حاسوب : المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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توقيع رئيس القسم مدرس المادة



توقيع رئيس القسم مدرس المادة



م  د حيدر خضير رشيد. أ 

مسائي/ االولى 

أ

كتابةَرقما

اثير رابح عبد الرحمن جبر1

عشرون درجة101020احمد رعد كاظم علي2

ثالثة وثالثون درجة151833احمد قيس ابراهيم زبالة3

ثالثة وثالثون درجة151833ازهار سعد نايف احمد4

خمسة وعشرون درجة111425اسراء ابراهيم محمد5

ثالثون درجة141630اسماء محمد مجيد حميد6

تسعة وعشرون درجة141529االء كاظم خضير عوزي7

أربعة وعشرون درجة91524الحكم علي فاضل عبد8

تسعة وعشرون درجة141529اماني حقي اسماعيل عباس9

سبعة وعشرون درجة131427انس فالح مهدي علي10

ثمانية وعشرون درجة121628انوار ساجد خضير11

12
 آية عبد الباسط سليم عبد

الحسين
سبعة عشر درجة8917

عشرون درجة91120بشار محمد شيت ابراهيم13

تقى عبدالرسول سلمان14

جاسم قحطان حميد15

تسعة عشر درجة71219حارث خالص حميد رشيد16

اثنان وعشرون درجة101222حسام ظاهر جميل كاظم17

تسعة عشر درجة71219حمزه علي عبد علي18

اثنان وعشرون درجة101222حوراء سالم خليفة جعفر19

ثمانية عشر درجة71118دانية حميد مبدر عبد هللا20

واحد وعشرون درجة101121دعاء جميل علي مسرهد21

اثنان وعشرون درجة13922رفيق اسماعيل غضبان كاظم22

ثالثون درجة141630زهراء محمد داوي يوسف23

ستة وعشرون درجة81826زهره حكمت سلمان عبد24

ثالثة وعشرون درجة91423زياد سالم سرحان حسن25

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

حقوق االنسان والديمقراطية: المادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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م  د حيدر خضير رشيد. أ 

مسائي/ االولى 

أ

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

حقوق االنسان والديمقراطية: المادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

ستة وعشرون درجة121426زينب سامي عبدهللا عبد26

ستة وعشرون درجة111526سجى غفوري وهيب27

سبعة وعشرون درجة121527سرى عدنان وحيد عباس28

خمسة وعشرون درجة81725سهير رياض علي حسين29

عشرون درجة11920طاهر قحطان هاشم محمد30

ثمانية عشر درجة81018طيبة عامر امير علي31

خمسة وعشرون درجة111425عبد القادر حسين عبد32

ستة وعشرون درجة101626عيسى عبد القادر محي الدين33

اثنان وعشرون درجة111122غدير رعد كاظم علي34

ثالثة وثالثون درجة161733فاتن قاسم عارف حسين35

ثالثة وعشرون درجة91423قاسم كامل جاسم حسن36

ثمانية عشر درجة9918الرا عبد القادر ابراهيم جاسم37

ثمانية عشر درجة9918محمد اسماعيل حميد عبد38

ثمانية وعشرون درجة131528محمد حامد هادي صالح39

عشرون درجة71320محمد محسن خميس حسين40

مرتضى اركان عكال41

مروان خليل ابراهيم جاسم42

ثالثون درجة151530مروة فاروق عبد منهل43

واحد وعشرون درجة91221مروه فيصل مجيد علوان44

اثنان وعشرون درجة71522مريم جبار عودة جواد45

ثمانية عشر درجة9918مالك صالح عبد الحميد حسين46

ثمانية وعشرون درجة101828مناف حسيب عبد الحميد47

اثنان وعشرون درجة121022منى شكر محمود محمد48

تسعة عشر درجة91019ميساء قاسم احمد49

ستة عشر درجة7916ميسم مؤيد محمد مبارك50
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م  د حيدر خضير رشيد. أ 

مسائي/ االولى 

أ

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

حقوق االنسان والديمقراطية: المادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

أربعة وعشرون درجة91524نبأ غسان عبد احمد51

ثالثة وعشرون درجة101323نور ابراهيم حميد حسن52

خمسة وثالثون درجة171835همسة يعرب محمود53

واحد وعشرون درجة101121وسام حسين علي صعب54

خمسة وعشرون درجة101525وهاج فاضل مهدي احمد55
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م  د حيدر خضير رشيد. أ 

مسائي/ االولى 

أ

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

حقوق االنسان والديمقراطية: المادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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م  د حيدر خضير رشيد. أ 

مسائي/ االولى 

أ

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

حقوق االنسان والديمقراطية: المادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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م  د حيدر خضير رشيد. أ 

مسائي/ االولى 

أ

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

حقوق االنسان والديمقراطية: المادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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عالء فاضل احمد. م.م

االولى

أ

كتابةَرقما

اثير رابح عبد الرحمن جبر1

سبعة وثالثون درجة181937احمد رعد كاظم علي2

أربعة وعشرون درجة101424احمد قيس ابراهيم زبالة3

سبعة وثالثون درجة181937ازهار سعد نايف احمد4

ثمانية وعشرون درجة141428اسراء ابراهيم محمد5

ثمانية وعشرون درجة151328اسماء محمد مجيد حميد6

أربعة وعشرون درجة131124االء كاظم خضير عوزي7

ستة وعشرون درجة141226الحكم علي فاضل عبد8

ستة وعشرون درجة141226اماني حقي اسماعيل عباس9

أربعة وعشرون درجة131124انس فالح مهدي علي10

أربعة وعشرون درجة16824انوار ساجد خضير11

12
 آية عبد الباسط سليم عبد

الحسين
أربعة وعشرون درجة141024

ستة وعشرون درجة121426بشار محمد شيت ابراهيم13

تقى عبدالرسول سلمان14

جاسم قحطان حميد15

عشرون درجة101020حارث خالص حميد رشيد16

عشرون درجة91120حسام ظاهر جميل كاظم17

ثالثة وعشرون درجة101323حمزه علي عبد علي18

تسعة وعشرون درجة161329حوراء سالم خليفة جعفر19

اثنان وعشرون درجة121022دانية حميد مبدر عبد هللا20

ستة وعشرون درجة121426دعاء جميل علي مسرهد21

خمسة وثالثون درجة181735رفيق اسماعيل غضبان كاظم22

ستة وعشرون درجة121426زهراء محمد داوي يوسف23

أربعة وثالثون درجة161834زهره حكمت سلمان عبد24

خمسة وعشرون درجة131225زياد سالم سرحان حسن25

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

علم الصوت: المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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عالء فاضل احمد. م.م

االولى

أ

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

علم الصوت: المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

ثمانية وعشرون درجة141428زينب سامي عبدهللا عبد26

سبعة وثالثون درجة172037سجى غفوري وهيب27

خمسة وعشرون درجة151025سرى عدنان وحيد عباس28

ثالثون درجة161430سهير رياض علي حسين29

عشرون درجة91120طاهر قحطان هاشم محمد30

ثالثة وعشرون درجة101323طيبة عامر امير علي31

عشرون درجة101020عبد القادر حسين عبد32

عشرون درجة91120عيسى عبد القادر محي الدين33

ثالثون درجة141630غدير رعد كاظم علي34

اثنان وثالثون درجة151732فاتن قاسم عارف حسين35

عشرون درجة11920قاسم كامل جاسم حسن36

واحد وعشرون درجة101121الرا عبد القادر ابراهيم جاسم37

تسعة عشر درجة10919محمد اسماعيل حميد عبد38

عشرون درجة11920محمد حامد هادي صالح39

خمسة وعشرون درجة111425محمد محسن خميس حسين40

مرتضى اركان عكال41

مروان خليل ابراهيم جاسم42

خمسة وثالثون درجة171835مروة فاروق عبد منهل43

اثنان وثالثون درجة151732مروه فيصل مجيد علوان44

واحد وثالثون درجة131831مريم جبار عودة جواد45

واحد وعشرون درجة101121مالك صالح عبد الحميد حسين46

ثمانية عشر درجة9918مناف حسيب عبد الحميد47

خمسة وثالثون درجة171835منى شكر محمود محمد48

سبعة وعشرون درجة111627ميساء قاسم احمد49

خمسة وعشرون درجة111425ميسم مؤيد محمد مبارك50
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عالء فاضل احمد. م.م

االولى

أ

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

علم الصوت: المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

اثنان وثالثون درجة181432نبأ غسان عبد احمد51

واحد وعشرون درجة101121نور ابراهيم حميد حسن52

سبعة وثالثون درجة181937همسة يعرب محمود53

واحد وعشرون درجة111021وسام حسين علي صعب54

سبعة وعشرون درجة141327وهاج فاضل مهدي احمد55
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خمسة وعشرون درجة121325ازهار سعد نايف احمد4
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:                                المـــــــرحلة 

علم النفس التربوي: المادة جامعة ديالى
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كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
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:                                المـــــــرحلة 
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م منى حسيب هويد.أ

االولى

أ

كتابةَرقما

اثير رابح عبد الرحمن جبر1

تسعة وثالثون درجة192039احمد رعد كاظم علي2

اثنان وعشرون درجة111122احمد قيس ابراهيم زبالة3

ثمانية وعشرون درجة121628ازهار سعد نايف احمد4

خمسة عشر درجة7815اسراء ابراهيم محمد5

ثالثة وعشرون درجة71623اسماء محمد مجيد حميد6

واحد وعشرون درجة91221االء كاظم خضير عوزي7

اثنان وعشرون درجة91322الحكم علي فاضل عبد8

أربعة وعشرون درجة111324اماني حقي اسماعيل عباس9

أربعة وعشرون درجة81624انس فالح مهدي علي10

اثنان وعشرون درجة71522انوار ساجد خضير11

12
 آية عبد الباسط سليم عبد

الحسين
ثمانية عشر درجة81018

خمسة وعشرون درجة71825بشار محمد شيت ابراهيم13

تقى عبدالرسول سلمان14

جاسم قحطان حميد15

خمسة عشر درجة7815حارث خالص حميد رشيد16

تسعة عشر درجة81119حسام ظاهر جميل كاظم17

عشرون درجة71320حمزه علي عبد علي18

أربعة وعشرون درجة91524حوراء سالم خليفة جعفر19

تسعة عشر درجة71219دانية حميد مبدر عبد هللا20

ستة عشر درجة8816دعاء جميل علي مسرهد21

ثالثة وثالثون درجة141933رفيق اسماعيل غضبان كاظم22

اثنان وعشرون درجة91322زهراء محمد داوي يوسف23

ثمانية وعشرون درجة101828زهره حكمت سلمان عبد24

ستة عشر درجة8816زياد سالم سرحان حسن25

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 
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نحو: المـــــادةجامعة ديالى
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السعي
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م منى حسيب هويد.أ

االولى

أ

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 
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خمسة وعشرون درجة141125زينب سامي عبدهللا عبد26

خمسة وثالثون درجة161935سجى غفوري وهيب27

خمسة وعشرون درجة131225سرى عدنان وحيد عباس28

سبعة عشر درجة9817سهير رياض علي حسين29

تسعة عشر درجة51419طاهر قحطان هاشم محمد30

سبعة وعشرون درجة131427طيبة عامر امير علي31

خمسة عشر درجة7815عبد القادر حسين عبد32

ثمانية عشر درجة9918عيسى عبد القادر محي الدين33

خمسة وعشرون درجة81725غدير رعد كاظم علي34

ثالثة وعشرون درجة81523فاتن قاسم عارف حسين35

تسعة عشر درجة71219قاسم كامل جاسم حسن36

أربعة عشر درجة7714الرا عبد القادر ابراهيم جاسم37

ستة عشر درجة7916محمد اسماعيل حميد عبد38

أربعة عشر درجة7714محمد حامد هادي صالح39

خمسة عشر درجة7815محمد محسن خميس حسين40

مرتضى اركان عكال41

مروان خليل ابراهيم جاسم42

ثالثة وثالثون درجة151833مروة فاروق عبد منهل43

سبعة عشر درجة8917مروه فيصل مجيد علوان44

خمسة وعشرون درجة71825مريم جبار عودة جواد45

واحد وعشرون درجة81321مالك صالح عبد الحميد حسين46

عشرون درجة71320مناف حسيب عبد الحميد47

سبعة وثالثون درجة181937منى شكر محمود محمد48

تسعة عشر درجة81119ميساء قاسم احمد49

أربعة وعشرون درجة71724ميسم مؤيد محمد مبارك50
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م منى حسيب هويد.أ

االولى

أ

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
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ثالثون درجة111930نبأ غسان عبد احمد51

واحد وعشرون درجة81321نور ابراهيم حميد حسن52

واحد وثالثون درجة131831همسة يعرب محمود53

تسعة عشر درجة71219وسام حسين علي صعب54

تسعة عشر درجة81119وهاج فاضل مهدي احمد55
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م منى حسيب هويد.أ
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كتابةَرقما
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م منى حسيب هويد.أ

االولى

أ

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 
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نحو: المـــــادةجامعة ديالى
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م منى حسيب هويد.أ

االولى

أ

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:      الشعبـــــــــــة 
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