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مستوفيزيدون عمر نايف شبيب18
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اسس التربية:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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خمسة وعشرون درجة121325عال حسين سلمان ابريسم31

علي ثامر اسماعيل حسون32

ثالثة وعشرون درجة111223عمر ثائر علي حسين33

عمر زكي وحيد مزبان34

اثنان وثالثون درجة181432غفران قاسم يونس مهدي35

ثمانية وعشرون درجة151328فاتن فاضل عباس مهدي36

ثالثون درجة161430فاطمه مؤيد صباح رشيد37

أربعة وعشرون درجة111324قصي حامد خميس اسود38

ثالثون درجة161430كوثر خالد علي صالح39

أربعة وثالثون درجة171734ليلى جميل علي جاسم40

سبعة وعشرون درجة151227محمد سعد حسين فليح41

خمسة وعشرون درجة121325محمد طارق ياس عباس42

ثمانية وعشرون درجة151328محمد علي محمد سبع43

ثالثة وعشرون درجة131023مروان محسن علي عجمي44

ثمانية وعشرون درجة171128مروه اسماعيل خليل بريس45

ثالثون درجة151530مريم عدنان بالسم احمد46

واحد وثالثون درجة171431مصطفى خليل اسماعيل47

ثمانية وعشرون درجة161228مصطفى علي جاسم فنجان48

خمسة وعشرون درجة131225مظهر ساجد عبدهللا فاضل49

ستة وعشرون درجة131326منتظر مثنى محمد يحيى50
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شهد زياد ناجي

االولى

ب

كتابةَرقما

ابو بكر عباس يوسف1

أربعة وعشرون درجة131124اثير ماهود سلمان عناد2

اثنان وثالثون درجة151732احمد صالح علي صالح3

اثنان وثالثون درجة151732احمد مؤيد عبد هللا محمد4

ثالثة وعشرون درجة101323ازهر كيالن صالح علي الشيخ5

سبعة وعشرون درجة111627افراح مهدي حسن صالح6

سبعة وعشرون درجة101727اماني باسم عبد علوان7

خمسة وعشرون درجة101525اميرة كاظم حسين محمد8

ثمانية وعشرون درجة141428انمار عباس دهام9

ثالثون درجة141630تغريد عبدهللا اسماعيل محمد10

أربعة وعشرون درجة121224حسن خليل ابراهيم سيد11

واحد وعشرون درجة111021حيدر يحيى مجيد علوان12

تسعة وعشرون درجة141529خفاف شهاب احمد حسين13

عشرون درجة101020داود سلمان تركي سلطان14

خمسة وعشرون درجة101525رحمة جاسم نصيف مصطاف15

سبعة وعشرون درجة121527رونق كريم عبد هللا داود16

أربعة وعشرون درجة111324رؤى ميثم خليل عباس17

زيدون عمر نايف شبيب18

ثالثون درجة131730زينب عيسى علي سعيد19

ستة وعشرون درجة141226سجى يوسف احمد رميض20

لم يباشرسعد محمود محمد حسن21

واحد وعشرون درجة101121سمر ابراهيم محمود حسين22

خمسة وعشرون درجة111425سمير محمد علي نادر23

ثمانية وعشرون درجة141428سيف وعد هللا باييز24

سبعة وعشرون درجة131427سيناء حسن لطيف حسن25
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قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

أنـــــــشـــــــاء:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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سبعة وثالثون درجة181937عبد هللا عارف محمد خليل30

خمسة وعشرون درجة111425عال حسين سلمان ابريسم31

علي ثامر اسماعيل حسون32

تسعة وعشرون درجة141529عمر ثائر علي حسين33

عمر زكي وحيد مزبان34

ثالثة وعشرون درجة101323غفران قاسم يونس مهدي35

خمسة وعشرون درجة111425فاتن فاضل عباس مهدي36

ستة وعشرون درجة111526فاطمه مؤيد صباح رشيد37

عشرون درجة101020قصي حامد خميس اسود38

أربعة وعشرون درجة111324كوثر خالد علي صالح39
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عشرون درجة81220محمد علي محمد سبع43

سبعة وعشرون درجة121527مروان محسن علي عجمي44

ستة وعشرون درجة121426مروه اسماعيل خليل بريس45

سبعة وعشرون درجة141327مريم عدنان بالسم احمد46

47
 مصطفى خليل اسماعيل

فرحان
سبعة وثالثون درجة181937

اثنان وثالثون درجة141832مصطفى علي جاسم فنجان48

أربعة وعشرون درجة101424مظهر ساجد عبدهللا فاضل49
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م علي ابراهيم خليل.م

االولى

ب

كتابةَرقما

ابو بكر عباس يوسف1

اثير ماهود سلمان عناد2

واحد وثالثون درجة171431احمد صالح علي صالح3

أربعة وثالثون درجة181634احمد مؤيد عبد هللا محمد4

ستة وثالثون درجة191736ازهر كيالن صالح علي الشيخ5

ستة وثالثون درجة191736افراح مهدي حسن صالح6

سبعة وثالثون درجة191837اماني باسم عبد علوان7

أربعة وثالثون درجة191534اميرة كاظم حسين محمد8

ثمانية وعشرون درجة141428انمار عباس دهام9

أربعة وثالثون درجة181634تغريد عبدهللا اسماعيل محمد10

ثالثة وثالثون درجة171633حسن خليل ابراهيم سيد11

ثالثون درجة161430حيدر يحيى مجيد علوان12

أربعة وثالثون درجة201434خفاف شهاب احمد حسين13

أربعة وثالثون درجة191534داود سلمان تركي سلطان14

ثالثة وثالثون درجة161733رحمة جاسم نصيف مصطاف15

ستة وثالثون درجة191736رونق كريم عبد هللا داود16

ثالثة وثالثون درجة191433رؤى ميثم خليل عباس17

زيدون عمر نايف شبيب18

اثنان وثالثون درجة171532زينب عيسى علي سعيد19

ستة وثالثون درجة191736سجى يوسف احمد رميض20

سعد محمود محمد حسن21

خمسة وثالثون درجة201535سمر ابراهيم محمود حسين22

أربعة وثالثون درجة171734سمير محمد علي نادر23

خمسة وثالثون درجة181735سيف وعد هللا باييز24

ستة وثالثون درجة171936سيناء حسن لطيف حسن25

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

الحاسوب:       المـــــادةجامعة ديالى
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