
احمد يحيى رشيد. م.م

صباحي / الثالثة

أ

كتابةَرقما

ستة وثالثون ًدرجة171936ابتهال ثامر نجم عبود1

ثالثة وثالثون درجة161733اركان سامي داود سلمان2

سبعة وثالثون درجة181937اساور حميد رشيد خميس3

ستة وثالثون درجة171936اسراء عبد الرضا باقر4

5
 اسراء عبد الوهاب حسين

محمود
ستة وثالثون درجة181836

الغاء استضافةاالء مظهر عبدال6

سبعة وثالثون درجة181937امان كريم جميل مجيد7

انمار حمد اسماعيل حسن8

ايمان مدحي محمد9

سبعة وثالثون درجة181937ايناس طالب حافظ سالم10

اثنان وثالثون درجة151732بتول فاضل حسين علوان11

سبعة وثالثون درجة181937بحار حسين علي محمد12

ثمانية وعشرون درجة141428بهاء حسين فرمان محمد13

ثالثة وثالثون درجة161733جيهان عبد الحميد سبع14

ثالثون درجة151530حمزه محسن علوان حسين15

حنين عباس سلمان جاسم16

ستة وثالثون درجة171936حنين وليد عبد هللا كاظم17

خمسة وثالثون درجة171835خوله نوري حمود مرح18

أربعة وثالثون درجة161834دنيا رحيم حمدي رشيد19

سبعة وثالثون درجة181937رانيا صاحب حسن محمد20

خمسة وثالثون درجة171835رسل باسم وهيب احمد21

سبعة وثالثون درجة181937رغده عيال منصور كاظم22

خمسة وثالثون درجة171835ريام بشار احمد ابراهيم23

سبعة وثالثون درجة181937زهراء خالص فاضل حسن24

25
 زهراء فرات سلمان عبد

الوهاب
ستة وثالثون درجة181836

:                                المـــــــرحلة 

األرشاد التربوي  :       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت
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توقيع 
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احمد يحيى رشيد. م.م

صباحي / الثالثة

أ

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

األرشاد التربوي  :       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت
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خمسة وثالثون درجة171835زينب طه ياسين بحر26

ستة وثالثون درجة181836سالي غزوان داود27

خمسة وثالثون درجة161935سامي ايوب محمد علي احمد28

سبعة وثالثون درجة181937سجى حسام الدين ادهم طاهر29

سعد عدنان عبد هللا30

ستة وثالثون درجة171936سكينه طالب مجدي علي31

ستة وثالثون درجة171936سيناء سامي حميد مجنون32

أربعة وثالثون درجة171734شهالء حامد حاتم محمد33

ثالثة وثالثون درجة171633صفا محمد ستار حسين34

ثالثة وثالثون درجة161733صفاء فائق عبد هللا موسى35

سبعة وثالثون درجة181937ضحى عبد هللا رمضان احمد36

سبعة وثالثون درجة181937ضحى ناصح نافع فخري37

سبعة وثالثون درجة181937علياء محمد صالح حسن38

واحد وثالثون درجة161531عمر حازم ياسين ضاحي39

فاطمه خالد عباس كريم40

ثالثة وثالثون درجة171633فاطمه خالص عزيز محمد41

ستة وثالثون درجة171936فاطمه عصام شكر محمود42

تسعة وعشرون درجة141529محمد سلمان كمر43

16مريم علي قاسم عبد44

سبعة وثالثون درجة181937مها جواد كاظم جواد45

ثالثة وثالثون درجة151833مهدي صالح مسرهد سلمان46

سبعة وثالثون درجة181937نداء عادل خميس عجيل47

سبعة وثالثون درجة181937نهاد ثابت شهاب احمد48

ستة وثالثون درجة181836نهى وليد خالد عبد هللا49

سبعة وثالثون درجة181937نور حسن كريم شكر50
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احمد يحيى رشيد. م.م
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رنا مظهر دخيل. م

الثالثة 

A

كتابةَرقما

اثنان وثالثون ًدرجة161632ابتهال ثامر نجم عبود1

ثالثة وثالثون درجة161733اركان سامي داود سلمان2

خمسة وثالثون درجة171835اساور حميد رشيد خميس3

خمسة وثالثون درجة181735اسراء عبد الرضا باقر4

5
 اسراء عبد الوهاب حسين

محمود
سبعة وعشرون درجة121527

االء مظهر عبدال6

ثالثون درجة131730امان كريم جميل مجيد7

انمار حمد اسماعيل حسن8

ايمان مدحي محمد9

أربعة وثالثون درجة161834ايناس طالب حافظ سالم10

تسعة وعشرون درجة131629بتول فاضل حسين علوان11

ثالثة وثالثون درجة161733بحار حسين علي محمد12

ثمانية وعشرون درجة141428بهاء حسين فرمان محمد13

14
 جيهان عبد الحميد سبع

يوسف
تسعة وعشرون درجة141529

أربعة وثالثون درجة161834حمزه محسن علوان حسين15

حنين عباس سلمان جاسم16

ثالثون درجة141630حنين وليد عبد هللا كاظم17

سبعة وعشرون درجة121527خوله نوري حمود مرح18

ثمانية وعشرون درجة131528دنيا رحيم حمدي رشيد19

اثنان وثالثون درجة151732رانيا صاحب حسن محمد20

تسعة وعشرون درجة151429رسل باسم وهيب احمد21

خمسة وثالثون درجة161935رغده عيال منصور كاظم22

واحد وعشرون درجة91221ريام بشار احمد ابراهيم23

واحد وثالثون درجة161531زهراء خالص فاضل حسن24

25
 زهراء فرات سلمان عبد

الوهاب
أربعة وثالثون درجة161834

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

:                                المـــــــرحلة 

Novel:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



رنا مظهر دخيل. م

الثالثة 

A

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 
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فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

سبعة وعشرون درجة121527زينب طه ياسين بحر26

سالي غزوان داود27

ثالثة وعشرون درجة91423سامي ايوب محمد علي احمد28

واحد وثالثون درجة151631سجى حسام الدين ادهم طاهر29

سعد عدنان عبد هللا30

تسعة وعشرون درجة141529سكينه طالب مجدي علي31

ثمانية وعشرون درجة131528سيناء سامي حميد مجنون32

اثنان وثالثون درجة151732شهالء حامد حاتم محمد33

ثالثون درجة141630صفا محمد ستار حسين34

ستة وعشرون درجة141226صفاء فائق عبد هللا موسى35

واحد وثالثون درجة141731ضحى عبد هللا رمضان احمد36

ستة وثالثون درجة171936ضحى ناصح نافع فخري37

ثالثون درجة151530علياء محمد صالح حسن38

ستة وعشرون درجة131326عمر حازم ياسين ضاحي39

فاطمه خالد عباس كريم40

ثالثون درجة141630فاطمه خالص عزيز محمد41

ستة وعشرون درجة141226فاطمه عصام شكر محمود42

واحد وعشرون درجة91221محمد سلمان كمر43

مريم علي قاسم عبد44

ثمانية وعشرون درجة131528مها جواد كاظم جواد45

ستة وعشرون درجة121426مهدي صالح مسرهد سلمان46

ستة وعشرون درجة161026نداء عادل خميس عجيل47

ثالثون درجة161430نهاد ثابت شهاب احمد48

اثنان وثالثون درجة151732نهى وليد خالد عبد هللا49

ثالثة وثالثون درجة161733نور حسن كريم شكر50
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رنا مظهر دخيل. م

الثالثة 

A

كتابةَرقما
االسم ت
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:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

سبعة وعشرون درجة141327هالة باسم محمد علي51
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رنا مظهر دخيل. م
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رنا مظهر دخيل. م

الثالثة 

A

كتابةَرقما
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 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

:                                المـــــــرحلة 
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م مسره ماجد ابراهيم.ا

الثالثه

كتابةَرقما

سبعة وعشرون ًدرجة161127ابتهال ثامر نجم عبود1

تسعة وعشرون درجة161329اركان سامي داود سلمان2

خمسة وثالثون درجة181735اساور حميد رشيد خميس3

تسعة وعشرون درجة161329اسراء عبد الرضا باقر4

5
 اسراء عبد الوهاب حسين

محمود
ثالثون درجة161430

ثمانية عشر درجة10818االء مظهر عبدال6

أربعة وعشرون درجة121224امان كريم جميل مجيد7

ستة عشر درجة9716انمار حمد اسماعيل حسن8

ايمان مدحي محمد9

سبعة وثالثون درجة181937ايناس طالب حافظ سالم10

ثالثة وعشرون درجة121123بتول فاضل حسين علوان11

خمسة وثالثون درجة171835بحار حسين علي محمد12

خمسة وعشرون درجة121325بهاء حسين فرمان محمد13

14
 جيهان عبد الحميد سبع

يوسف
واحد وعشرون درجة111021

ثالثون درجة191130حمزه محسن علوان حسين15

حنين عباس سلمان جاسم16

ثمانية وعشرون درجة151328حنين وليد عبد هللا كاظم17

خمسة وعشرون درجة141125خوله نوري حمود مرح18

أربعة وعشرون درجة111324دنيا رحيم حمدي رشيد19

تسعة وعشرون درجة171229رانيا صاحب حسن محمد20

ثمانية وعشرون درجة141428رسل باسم وهيب احمد21

خمسة وثالثون درجة171835رغده عيال منصور كاظم22

ثالثة وعشرون درجة131023ريام بشار احمد ابراهيم23

اثنان وثالثون درجة151732زهراء خالص فاضل حسن24

25
 زهراء فرات سلمان عبد

الوهاب
واحد وثالثون درجة151631

:                                المـــــــرحلة 

شعر    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
ا

االسم ت
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م مسره ماجد ابراهيم.ا

الثالثه

كتابةَرقما
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