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قسم االكترونيك
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

تسع عشر درجة81119ًطه ثاير ولي ياس26

سبع عشر درجة71017ًعبد الغفار مطر خلف خماس27

أربع عشر درجة7714ًعبير علي مسير عطيه28

ثالثون درجة121830ًعمار غفور احمد حسين29

سبع عشر درجة71017ًعمر عدنان سلمان زيدان30

عشرون درجة101020ًعمر يوسف علوان جاسم31

ثماني عشر درجة9918ًغاده زيد كاظم عبعوب32

سبع عشر درجة71017ًغفران عدنان مهدي صالح33

واحد وعشرون درجة111021ًفاطمة محمد نوري محمد34

عشرون درجة101020ًقبس كريم كاظم مردان35

اثنان وعشرون درجة121022ًمحمد عقيل عبد عنبر36

خمس وعشرون درجة131225ًمحمود خالد محمود زكم37

ثماني عشر درجة81018ًمرتضى ناظم كرجي أحمد38

أربع وعشرون درجة101424ًمروان محمد سلمان احمد39

تسع عشر درجة91019ًمروة ثاير حسين عبار40

أربع وعشرون درجة101424ًمروه مهدي خضر عبد41

واحد وعشرون درجة111021ًمصطفى ثاير حسين عبار42

واحد وعشرون درجة101121ًمعالي فالح مهدي بنيان43

ثالث وعشرون درجة111223ًمنار عبدالسالم كريم كاظم44

اثنان وعشرون درجة121022ًنجاح خالد كاظم عباس45

ثماني عشر درجة71118ًهدى خالد كريم خرابة46

ثماني وعشرون درجة131528ًهند جاسم محمد فرحان47

تسع عشر درجة91019ًهيفاء عبدالواحد علوان48

وجدي صاحب شاكر محمو49

ثالثون درجة141630ًوالء لؤي محمد عارف50

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



مروان فؤاد عبدالباقي. م.م

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

االنشاء: المادة     جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

ست وعشرون درجة121426ًوميض محمود جبار احمد51

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



مروان فؤاد عبدالباقي. م.م

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

االنشاء: المادة     جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  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



مروان فؤاد عبدالباقي. م.م

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

االنشاء: المادة     جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  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



مروان فؤاد عبدالباقي. م.م

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

االنشاء: المادة     جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  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



زينة سالم حمودي. م

مسائي- الثانية

B

كتابةَرقما

ثالثون درجة141630ًاحرار وليد فرج محمد1

سبع وعشرون درجة111627ًاحمد شهاب احمد محمد2

سبع عشر درجة71017ًاسماء هاشم محمد عبد3

اثنان وعشرون درجة101222ًايات عباس ستار مهدي4

سبع عشر درجة71017ًايالف عدنان علي شريده5

ايهاب غضبان لطيف عباس6

أربع وعشرون درجة121224ًحسين فاضل محمد حسين7

حسين فالح حسن علي8

حيدر سعدي حسين خليل9

تسع عشر درجة71219ًحيدر محمود مطرود مبارك10

تسع وعشرون درجة121729ًدعاء عبدالحسين ابراهيم11

اثنان وعشرون درجة101222ًرواء برجس اسماعيل حسون12

واحد وعشرون درجة81321ًرؤى حميد عدنان13

خمس وعشرون درجة101525ًزهراء سامي نصيف كاظم14

سبع وعشرون درجة121527ًزينب خالد غالب حسين15

أربع وعشرون درجة111324ًزينب كاظم حسين علي16

تسع عشر درجة71219ًزينب محسن مكي خضير17

تسع عشر درجة71219ًسارة فاروق عطية الحلو18

ثالث وعشرون درجة111223ًسجا جعفر حسين ابراهيم19

اثنان وعشرون درجة71522ًسرور عبد المنعم هادي20

أربع وعشرون درجة111324ًسلوان محمد مصطفى حسين21

سبع وثالثون درجة172037ًسيف الدين رائد عابد مجيد22

سبع عشر درجة71017ًسيف حمزه علي عباس23

اثنان وثالثون درجة141832ًشعوب سالم جاسم حمود24

واحد وثالثون درجة161531ًشفاء عبدالحسين ابراهيم25

:                                المـــــــرحلة 

Poetry:       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



زينة سالم حمودي. م

مسائي- الثانية

B

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

Poetry:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

خمس وعشرون درجة111425ًطه ثاير ولي ياس26

تسع عشر درجة71219ًعبد الغفار مطر خلف خماس27

ثالث وعشرون درجة81523ًعبير علي مسير عطيه28

واحد وثالثون درجة131831ًعمار غفور احمد حسين29

تسع عشر درجة71219ًعمر عدنان سلمان زيدان30

تسع عشر درجة71219ًعمر يوسف علوان جاسم31

تسع عشر درجة71219ًغاده زيد كاظم عبعوب32

أربع وعشرون درجة121224ًغفران عدنان مهدي صالح33

تسع وعشرون درجة141529ًفاطمة محمد نوري محمد34

ثالث وعشرون درجة121123ًقبس كريم كاظم مردان35

خمس وعشرون درجة111425ًمحمد عقيل عبد عنبر36

اثنان وعشرون درجة81422ًمحمود خالد محمود زكم37

اثنان وعشرون درجة101222ًمرتضى ناظم كرجي أحمد38

أربع وعشرون درجة121224ًمروان محمد سلمان احمد39

سبع عشر درجة71017ًمروة ثاير حسين عبار40

عشرون درجة71320ًمروه مهدي خضر عبد41

خمس وعشرون درجة151025ًمصطفى ثاير حسين عبار42

ثالث وعشرون درجة111223ًمعالي فالح مهدي بنيان43

سبع وعشرون درجة101727ًمنار عبدالسالم كريم كاظم44

خمس وعشرون درجة91625ًنجاح خالد كاظم عباس45

تسع عشر درجة81119ًهدى خالد كريم خرابة46

ثماني وعشرون درجة141428ًهند جاسم محمد فرحان47

اثنان وعشرون درجة71522ًهيفاء عبدالواحد علوان48

وجدي صاحب شاكر محمو49

تسع وعشرون درجة151429ًوالء لؤي محمد عارف50

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



زينة سالم حمودي. م

مسائي- الثانية

B

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

Poetry:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

أربع وعشرون درجة141024ًوميض محمود جبار احمد51

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



زينة سالم حمودي. م

مسائي- الثانية

B

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

Poetry:       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



زينة سالم حمودي. م

مسائي- الثانية

B

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

Poetry:       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



زينة سالم حمودي. م

مسائي- الثانية

B

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

Poetry:       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 عالء فاضل أحمد.م

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما

اثنان وثالثون درجة151732ًاحرار وليد فرج محمد1

سبع وعشرون درجة111627ًاحمد شهاب احمد محمد2

ست وعشرون درجة121426ًاسماء هاشم محمد عبد3

ست وعشرون درجة121426ًايات عباس ستار مهدي4

ثالث وعشرون درجة101323ًايالف عدنان علي شريده5

اثنان وعشرون درجة14822ًايهاب غضبان لطيف عباس6

ثالثون درجة161430ًحسين فاضل محمد حسين7

حسين فالح حسن علي8

حيدر سعدي حسين خليل9

أربع وعشرون درجة131124ًحيدر محمود مطرود مبارك10

ست وثالثون درجة181836ًدعاء عبدالحسين ابراهيم11

تسع وعشرون درجة151429ًرواء برجس اسماعيل حسون12

ثالثون درجة151530ًرؤى حميد عدنان13

ثماني وعشرون درجة141428ًزهراء سامي نصيف كاظم14

ست وعشرون درجة131326ًزينب خالد غالب حسين15

ست وعشرون درجة131326ًزينب كاظم حسين علي16

أربع وعشرون درجة141024ًزينب محسن مكي خضير17

ثالث وعشرون درجة121123ًسارة فاروق عطية الحلو18

سبع وعشرون درجة131427ًسجا جعفر حسين ابراهيم19

ثماني وعشرون درجة141428ًسرور عبد المنعم هادي20

أربع وعشرون درجة111324ًسلوان محمد مصطفى حسين21

سبع وثالثون درجة181937ًسيف الدين رائد عابد مجيد22

أربع عشر درجة7714ًسيف حمزه علي عباس23

ثالثون درجة151530ًشعوب سالم جاسم حمود24

ست وثالثون درجة181836ًشفاء عبدالحسين ابراهيم25

:                                المـــــــرحلة 

علم الصوت:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



م عالء فاضل أحمد.م

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

علم الصوت:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

خمس وعشرون درجة121325ًطه ثاير ولي ياس26

اثنان وعشرون درجة111122ًعبد الغفار مطر خلف خماس27

عبير علي مسير عطيه28

ست وعشرون درجة131326ًعمار غفور احمد حسين29

أربع وعشرون درجة131124ًعمر عدنان سلمان زيدان30

ست عشر درجة8816ًعمر يوسف علوان جاسم31

أربع وعشرون درجة131124ًغاده زيد كاظم عبعوب32

أربع وعشرون درجة121224ًغفران عدنان مهدي صالح33

ست وعشرون درجة141226ًفاطمة محمد نوري محمد34

أربع وعشرون درجة111324ًقبس كريم كاظم مردان35

أربع وعشرون درجة121224ًمحمد عقيل عبد عنبر36

واحد وعشرون درجة101121ًمحمود خالد محمود زكم37

أربع وعشرون درجة121224ًمرتضى ناظم كرجي أحمد38

سبع وعشرون درجة131427ًمروان محمد سلمان احمد39

ست وعشرون درجة121426ًمروة ثاير حسين عبار40

ثماني وعشرون درجة151328ًمروه مهدي خضر عبد41

خمس وعشرون درجة131225ًمصطفى ثاير حسين عبار42

ثماني وعشرون درجة141428ًمعالي فالح مهدي بنيان43

ست وعشرون درجة121426ًمنار عبدالسالم كريم كاظم44

ثالثون درجة141630ًنجاح خالد كاظم عباس45

أربع وعشرون درجة121224ًهدى خالد كريم خرابة46

أربع وثالثون درجة181634ًهند جاسم محمد فرحان47

خمس وعشرون درجة121325ًهيفاء عبدالواحد علوان48

وجدي صاحب شاكر محمو49

اثنان وثالثون درجة141832ًوالء لؤي محمد عارف50

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



م عالء فاضل أحمد.م

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

علم الصوت:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

عشرون درجة11920ًوميض محمود جبار احمد51

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



م عالء فاضل أحمد.م

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

علم الصوت:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  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 عالء فاضل أحمد.م

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

علم الصوت:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  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 عالء فاضل أحمد.م

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

علم الصوت:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  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 زينب قتيية عبدعلي. م

الثانية

ب

كتابةَرقما

خمس وثالثون درجة152035ًاحرار وليد فرج محمد1

خمس وعشرون درجة81725ًاحمد شهاب احمد محمد2

خمس وعشرون درجة111425ًاسماء هاشم محمد عبد3

ثالثون درجة131730ًايات عباس ستار مهدي4

أربع وعشرون درجة71724ًايالف عدنان علي شريده5

سبع عشر درجة9817ًايهاب غضبان لطيف عباس6

ست وعشرون درجة111526ًحسين فاضل محمد حسين7

خمس وعشرون درجة101525ًحسين فالح حسن علي8

حيدر سعدي حسين خليل9

خمس وعشرون درجة101525ًحيدر محمود مطرود مبارك10

ست وثالثون درجة171936ًدعاء عبدالحسين ابراهيم11

أربع وعشرون درجة101424ًرواء برجس اسماعيل حسون12

واحد وثالثون درجة112031ًرؤى حميد عدنان13

اثنان وثالثون درجة131932ًزهراء سامي نصيف كاظم14

ثالثون درجة111930ًزينب خالد غالب حسين15

خمس وثالثون درجة161935ًزينب كاظم حسين علي16

ثماني وعشرون درجة121628ًزينب محسن مكي خضير17

ثالث وعشرون درجة91423ًسارة فاروق عطية الحلو18

خمس وعشرون درجة101525ًسجا جعفر حسين ابراهيم19

أربع وعشرون درجة81624ًسرور عبد المنعم هادي20

اثنان وثالثون درجة151732ًسلوان محمد مصطفى حسين21

تسع وثالثون درجة192039ًسيف الدين رائد عابد مجيد22

تسع عشر درجة71219ًسيف حمزه علي عباس23

سبع وثالثون درجة172037ًشعوب سالم جاسم حمود24

تسع وثالثون درجة192039ًشفاء عبدالحسين ابراهيم25

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

:                                المـــــــرحلة 

القصة القصيرة:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



م زينب قتيية عبدعلي. م

الثانية

ب

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

:                                المـــــــرحلة 

القصة القصيرة:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

خمس وعشرون درجة101525ًطه ثاير ولي ياس26

أربع وعشرون درجة71724ًعبد الغفار مطر خلف خماس27

ست وعشرون درجة81826ًعبير علي مسير عطيه28

اثنان وثالثون درجة161632ًعمار غفور احمد حسين29

واحد وعشرون درجة71421ًعمر عدنان سلمان زيدان30

ست وعشرون درجة81826ًعمر يوسف علوان جاسم31

ست وعشرون درجة121426ًغاده زيد كاظم عبعوب32

تسع وعشرون درجة121729ًغفران عدنان مهدي صالح33

ثالث وثالثون درجة141933ًفاطمة محمد نوري محمد34

واحد وعشرون درجة81321ًقبس كريم كاظم مردان35

ثالثون درجة131730ًمحمد عقيل عبد عنبر36

سبع وعشرون درجة111627ًمحمود خالد محمود زكم37

ثالث وعشرون درجة61723ًمرتضى ناظم كرجي أحمد38

خمس وعشرون درجة101525ًمروان محمد سلمان احمد39

ثالث وعشرون درجة91423ًمروة ثاير حسين عبار40

ست وعشرون درجة111526ًمروه مهدي خضر عبد41

ست وعشرون درجة111526ًمصطفى ثاير حسين عبار42

أربع وعشرون درجة101424ًمعالي فالح مهدي بنيان43

سبع وعشرون درجة101727ًمنار عبدالسالم كريم كاظم44

أربع وثالثون درجة142034ًنجاح خالد كاظم عباس45

اثنان وثالثون درجة141832ًهدى خالد كريم خرابة46

سبع وثالثون درجة181937ًهند جاسم محمد فرحان47

سبع وعشرون درجة111627ًهيفاء عبدالواحد علوان48

وجدي صاحب شاكر محمو49

اثنان وثالثون درجة122032ًوالء لؤي محمد عارف50

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



م زينب قتيية عبدعلي. م

الثانية

ب

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

:                                المـــــــرحلة 

القصة القصيرة:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

ست عشر درجة8816ًوميض محمود جبار احمد51

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



م زينب قتيية عبدعلي. م

الثانية

ب

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

:                                المـــــــرحلة 

القصة القصيرة:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

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 زينب قتيية عبدعلي. م

الثانية

ب

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

:                                المـــــــرحلة 

القصة القصيرة:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

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 زينب قتيية عبدعلي. م

الثانية

ب

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

:                                المـــــــرحلة 

القصة القصيرة:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

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



د اياد حميد محمود.م.أ

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما

احرار وليد فرج محمد1

احمد شهاب احمد محمد2

اسماء هاشم محمد عبد3

ايات عباس ستار مهدي4

ايالف عدنان علي شريده5

تاجيلايهاب غضبان لطيف عباس6

حسين فاضل محمد حسين7

رسوب غيابحسين فالح حسن علي8

رسوب غيابحيدر سعدي حسين خليل9

حيدر محمود مطرود مبارك10

دعاء عبدالحسين ابراهيم11

رواء برجس اسماعيل حسون12

رؤى حميد عدنان13

زهراء سامي نصيف كاظم14

زينب خالد غالب حسين15

زينب كاظم حسين علي16

زينب محسن مكي خضير17

سارة فاروق عطية الحلو18

سجا جعفر حسين ابراهيم19

سرور عبد المنعم هادي20

سلوان محمد مصطفى حسين21

سيف الدين رائد عابد مجيد22

مستوفيسيف حمزه علي عباس23

شعوب سالم جاسم حمود24

شفاء عبدالحسين ابراهيم25

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

:                                المـــــــرحلة 

المحادثة: المادة     جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  الشعبـــــــــــة 

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



د اياد حميد محمود.م.أ

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

:                                المـــــــرحلة 

المحادثة: المادة     جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  الشعبـــــــــــة 

طه ثاير ولي ياس26

عبد الغفار مطر خلف خماس27

مستوفيةعبير علي مسير عطيه28

عمار غفور احمد حسين29

عمر عدنان سلمان زيدان30

عمر يوسف علوان جاسم31

غاده زيد كاظم عبعوب32

غفران عدنان مهدي صالح33

فاطمة محمد نوري محمد34

قبس كريم كاظم مردان35

مستوفيةمحمد عقيل عبد عنبر36

محمود خالد محمود زكم37

مستوفيمرتضى ناظم كرجي أحمد38

مروان محمد سلمان احمد39

مروة ثاير حسين عبار40

مروه مهدي خضر عبد41

مصطفى ثاير حسين عبار42

معالي فالح مهدي بنيان43

منار عبدالسالم كريم كاظم44

نجاح خالد كاظم عباس45

هدى خالد كريم خرابة46

هند جاسم محمد فرحان47

هيفاء عبدالواحد علوان48

رسوب غيابوجدي صاحب شاكر محمو49

والء لؤي محمد عارف50

توقيع 

رئيس القسم مدرس المادة



د اياد حميد محمود.م.أ

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

:                                المـــــــرحلة 

المحادثة: المادة     جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  الشعبـــــــــــة 

وميض محمود جبار احمد51
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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



د اياد حميد محمود.م.أ

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

:                                المـــــــرحلة 

المحادثة: المادة     جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  الشعبـــــــــــة 

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 اياد حميد محمود.م.أ

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

:                                المـــــــرحلة 

المحادثة: المادة     جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  الشعبـــــــــــة 

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 اياد حميد محمود.م.أ

مسائي/ الثانية 

ب

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

:                                المـــــــرحلة 

المحادثة: المادة     جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم االكترونيك
:  الشعبـــــــــــة 

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



زينة سالم حمودي. م

مسائي- الثانية 

B

كتابةَرقما

ست وعشرون درجة131326ًاحرار وليد فرج محمد1

سبع وعشرون درجة121527ًاحمد شهاب احمد محمد2

عشرون درجة101020ًاسماء هاشم محمد عبد3

عشرون درجة101020ًايات عباس ستار مهدي4

عشرون درجة101020ًايالف عدنان علي شريده5
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