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م زينب قتيبة عبدعلي.م

الثانية

ج

كتابةَرقما

أربع وعشرون درجة81624ًاسراء فاضل جواد محمد1

تسع وعشرون درجة121729ًأية صالح حسن ميرزا2

ثالثون درجة131730ًبراء هاشم طالب عبد محمد3

ست وعشرون درجة101626ًبركة باسم محمود خضير4

دعاء خالد علي محمد5

اثنان وعشرون درجة71522ًرسل رائد جبار مجيد السارة6

تسع وعشرون درجة131629ًرنا شهاب احمد حسين7

سبع وعشرون درجة121527ًريام علي اسود مطني8

ثالثون درجة141630ًزهراء ليث لطيف احمد9

زينب اسماعيل جليل سعيد10

ثماني وثالثون درجة182038ًزينة فتحي خلف محمد علي11

أربع وثالثون درجة142034ًسهى احمد صالل عبود12

واحد وثالثون درجة151631ًسيف سعد محمد خلف13

أربع وعشرون درجة101424ًسيف علي شاغي علي14

اثنان وعشرون درجة101222ًشهد عدنان مخلف صالح15

ست وعشرون درجة121426ًصباح عبد الكريم جليل خلف16

ست وعشرون درجة131326ًعباس علي عباس كرمش17

خمس وعشرون درجة71825ًعباس كامل فليح حسين18

ثالث وثالثون درجة161733ًعبدالباسط مشعان حسن19

خمس وعشرون درجة101525ًعصام عمر خليل عبد20

تسع وعشرون درجة121729ًعلي كهالن عبد سلطان21

ثماني وعشرون درجة121628ًعمر علي عبد هللا نجم22

واحد وثالثون درجة151631ًعواد حاتم عواد داود23

سبع وعشرون درجة101727ًغفران رباح صالح احمد24

ثالث وثالثون درجة161733ًفاطمة علي ابراهيم ناصر25

:                                المـــــــرحلة 

القصة القصيرة:       المـــــادة    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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م زينب قتيبة عبدعلي.م

الثانية

ج

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

القصة القصيرة:       المـــــادة    جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم االنسانية

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فراس رعد احمد سوادي26

ست وعشرون درجة71926ًقحطان احمد عبد الحسن27

اثنان وعشرون درجة71522ًكفاح محيي عطية خلف28

أربع وعشرون درجة91524ًلقاءعبد هللا حسن اسماعيل29

محمد فاضل جمعه جاسم30

عشرون درجة101020ًمحمد ياسين محمود صالح31

ثالثون درجة131730ًمخلد جاسم عبود عمران32

مروان علي اسماعيل33

خمس وعشرون درجة91625ًمريم قاسم محمد طالب34

خمس وعشرون درجة121325ًمصطفى حسان ثابت نعمان35

أربع وعشرون درجة111324ًمصطفى صبحي عبد الجبار36

أربع عشر درجة7714ًمصطفى ياسين كاظم علي37

خمس وعشرون درجة91625ًمقداد تركي حسن محمد38

تسع وثالثون درجة192039ًنادية جاسم حسين علي39

تسع وثالثون درجة192039ًنجالء محمد ياسين جبارة40

واحد وثالثون درجة131831ًنور  سليم حمادي ابراهيم41

اثنان وثالثون درجة141832ًنور شهاب احمد علوان42

اثنان وثالثون درجة151732ًهاجر رعد كامل عباس43

تسع وعشرون درجة121729ًهدى غضبان عبد محمد44

خمس وثالثون درجة152035ًوديان احمد صالل عبود45
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الثانية

ج

كتابةَرقما
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فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

االسم ت
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الثانية

ج

كتابةَرقما
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م زينب قتيبة عبدعلي.م

الثانية

ج

كتابةَرقما
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القصة القصيرة:       المـــــادة    جامعة ديالى
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فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة االنكليزية
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االسم ت
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م زينب قتيبة عبدعلي.م

الثانية

ج

كتابةَرقما

:                                المـــــــرحلة 

القصة القصيرة:       المـــــادة    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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توقيع 
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زينة سالم حمودي. م

مسائي- الثانية 

C

كتابةَرقما

أربعة وعشرون ًدرجة141024اسراء فاضل جواد محمد1

عشرون درجة101020أية صالح حسن ميرزا2

ثالثون درجة171330براء هاشم طالب عبد محمد3

سبعة وعشرون درجة171027بركة باسم محمود خضير4

دعاء خالد علي محمد5

عشرون درجة101020رسل رائد جبار مجيد السارة6

اثنان وعشرون درجة121022رنا شهاب احمد حسين7

عشرون درجة101020ريام علي اسود مطني8

اثنان وعشرون درجة121022زهراء ليث لطيف احمد9

زينب اسماعيل جليل سعيد10

ثمانية وثالثون درجة191938زينة فتحي خلف محمد علي11

ستة وعشرون درجة121426سهى احمد صالل عبود12

واحد وعشرون درجة111021سيف سعد محمد خلف13

خمسة وعشرون درجة151025سيف علي شاغي علي14

عشرون درجة101020شهد عدنان مخلف صالح15

خمسة وعشرون درجة121325صباح عبد الكريم جليل خلف16

خمسة وعشرون درجة151025عباس علي عباس كرمش17

عشرون درجة101020عباس كامل فليح حسين18

عشرون درجة101020عبدالباسط مشعان حسن19

خمسة وعشرون درجة151025عصام عمر خليل عبد20

أربعة وعشرون درجة141024علي كهالن عبد سلطان21

سبعة وعشرون درجة171027عمر علي عبد هللا نجم22

اثنان وثالثون درجة161632عواد حاتم عواد داود23

واحد وعشرون درجة111021غفران رباح صالح احمد24

خمسة وعشرون درجة121325فاطمة علي ابراهيم ناصر25

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

Drama:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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زينة سالم حمودي. م

مسائي- الثانية 

C

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

Drama:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

فراس رعد احمد سوادي26

اثنان وعشرون درجة121022قحطان احمد عبد الحسن27

عشرون درجة101020كفاح محيي عطية خلف28

أربعة وعشرون درجة101424لقاءعبد هللا حسن اسماعيل29

محمد فاضل جمعه جاسم30

خمسة وعشرون درجة101525محمد ياسين محمود صالح31

ثمانية وعشرون درجة181028مخلد جاسم عبود عمران32

عشرون درجة101020مروان علي اسماعيل33

عشرون درجة101020مريم قاسم محمد طالب34

سبعة وعشرون درجة171027مصطفى حسان ثابت نعمان35

واحد وعشرون درجة111021مصطفى صبحي عبد الجبار36

أربعة عشر درجة7714مصطفى ياسين كاظم علي37

عشرون درجة101020مقداد تركي حسن محمد38

ثمانية وثالثون درجة191938نادية جاسم حسين علي39

ستة وعشرون درجة161026نجالء محمد ياسين جبارة40

ستة وعشرون درجة161026نور  سليم حمادي ابراهيم41

واحد وعشرون درجة111021نور شهاب احمد علوان42

اثنان وعشرون درجة121022هاجر رعد كامل عباس43

سبعة وعشرون درجة121527هدى غضبان عبد محمد44

ثمانية وعشرون درجة121628وديان احمد صالل عبود45
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زينة سالم حمودي. م

مسائي- الثانية 

C

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

Drama:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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زينة سالم حمودي. م

مسائي- الثانية 

C

كتابةَرقما
االسم ت
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فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 
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كتابةَرقما
االسم ت
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فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
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زينة سالم حمودي. م

مسائي- الثانية 

C

كتابةَرقما
االسم ت
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السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
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عالء فاضل احمد. م.م

الثانية

ج

كتابةَرقما

سبعة وعشرون ًدرجة151227اسراء فاضل جواد محمد1

أربعة وعشرون درجة131124أية صالح حسن ميرزا2

سبعة وعشرون درجة151227براء هاشم طالب عبد محمد3

خمسة وعشرون درجة121325بركة باسم محمود خضير4

دعاء خالد علي محمد5

أربعة وعشرون درجة121224رسل رائد جبار مجيد السارة6

ثمانية وعشرون درجة141428رنا شهاب احمد حسين7

ثمانية وعشرون درجة141428ريام علي اسود مطني8

أربعة وعشرون درجة131124زهراء ليث لطيف احمد9

زينب اسماعيل جليل سعيد10

أربعة وثالثون درجة171734زينة فتحي خلف محمد علي11

تسعة وعشرون درجة141529سهى احمد صالل عبود12

اثنان وعشرون درجة101222سيف سعد محمد خلف13

اثنان وعشرون درجة101222سيف علي شاغي علي14

عشرون درجة101020شهد عدنان مخلف صالح15

اثنان وعشرون درجة111122صباح عبد الكريم جليل خلف16

أربعة وعشرون درجة111324عباس علي عباس كرمش17

ثمانية عشر درجة9918عباس كامل فليح حسين18

تسعة وعشرون درجة151429عبدالباسط مشعان حسن19

عشرون درجة81220عصام عمر خليل عبد20

أربعة وعشرون درجة131124علي كهالن عبد سلطان21

خمسة وعشرون درجة131225عمر علي عبد هللا نجم22

ثمانية وعشرون درجة141428عواد حاتم عواد داود23

خمسة وعشرون درجة131225غفران رباح صالح احمد24

تسعة وعشرون درجة141529فاطمة علي ابراهيم ناصر25

فراس رعد احمد سوادي26

عشرون درجة91120قحطان احمد عبد الحسن27

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

النحو االنكليزي: 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

الثانية

ج

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
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