
م أسامة أبراهيم محمد.م

الرابعة

 أ

كتابةَرقما

ثمانية وعشرون ًدرجة141428إبتسام علي داود سلمان1

ثمانية وثالثون درجة191938إقبال عبد النبي كريم محمود2

ثالثة وثالثون درجة161733أخالص عطا مهدي أحمد3

خمسة وعشرون درجة121325أستبرق فليح حسن كاظم4

ستة وعشرون درجة121426أسماء عبدالستار حسن محمد5

ثالثة وثالثون درجة161733آالء ثائر هادي داود6

تسعة وعشرون درجة141529آالء حميد سلمان عبدهللا7

ستة وعشرون درجة151126آالء شهاب احمد شريف8

ستة وعشرون درجة121426آيات سلمان غايب سمير9

أربعة وثالثون درجة151934باسم نصر هللا خلف كاظم10

اثنان وعشرون درجة101222براء عريبي سبع سالم11

سبعة وعشرون درجة141327بسمة خليل داود سالم12

ثالثة وثالثون درجة151833بكر محمود حسن علي13

سبعة وعشرون درجة121527بيداء كاظم جواد كاظم14

عشرون درجة101020جاسم خليفة علي مطر15

خمسة وعشرون درجة131225جنان حسين سالم جاسم16

ستة وعشرون درجة111526حسن علي صالح حسون17

ثالثون درجة141630ختام عبد الرضا عبد األمير18

واحد وثالثون درجة151631خلود عداي منهل رشيد19
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ثالثة وثالثون درجة181533رفل علي عبد المحسن حبيب23

سبعة وعشرون درجة131427رلى محمود شوكت محمود24

تسعة وعشرون درجة161329زهراء صالح حمد صالح25

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

اختبارات:        المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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واحد وثالثون درجة161531سارة محمد حسون سعيد28

ثالثون درجة141630سالي أحمد نعمان خماس29

ثالثة وثالثون درجة151833سجا حسن علي كاظم30

ثمانية وعشرون درجة151328سجا حكمت طه منصور31

واحد وثالثون درجة151631سحر احمد إبراهيم سهيل32

ثالثون درجة141630سعاد شهاب أحمد رزيج33

أربعة وثالثون درجة161834سعدهللا غالب خليل صالح34

عشرون درجة101020سيف حسن عليوي ناصر35

تسعة وعشرون درجة141529شيماء خالد غالب حسين36

ثمانية وعشرون درجة151328عبد هللا محمد احمد درويش37

ستة وعشرون درجة141226عبد الودود قاسم حسب هللا38

واحد وثالثون درجة141731عدوه رحيم غايب طعمة39

عفاو جاسم كريم جاسم40

تسعة وعشرون درجة141529علي رشاد خليل ابراهيم41

علي عمران موسى42

ثالثون درجة161430فاطمة سامي أحمد محمد43
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فراس حسين غالب45

ستة وثالثون درجة181836قبس أبراهيم أحمد عبدهللا46

واحد وثالثون درجة141731لمياء طارق رفيق شفيق47

أربعة وعشرون درجة131124ماهر محمد جاسم عبد48

خمسة وعشرون درجة111425محارب نجم نايف هوه49

واحد وثالثون درجة151631محمد سلمان ابراهيم يوسف50
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م عماد احمد فرهود.م

مسائي/ الرابعة 

A

كتابةَرقما

سبعة وعشرون ًدرجة151227إبتسام علي داود سلمان1

ثالثة وثالثون درجة181533إقبال عبد النبي كريم محمود2

خمسة وعشرون درجة151025أخالص عطا مهدي أحمد3

ثالثة وعشرون درجة111223أستبرق فليح حسن كاظم4

اثنان وعشرون درجة111122أسماء عبدالستار حسن محمد5

خمسة وعشرون درجة151025آالء ثائر هادي داود6

ثالثة وعشرون درجة101323آالء حميد سلمان عبدهللا7

ثالثة وعشرون درجة111223آالء شهاب احمد شريف8

سبعة وعشرون درجة141327آيات سلمان غايب سمير9

ثالثون درجة151530باسم نصر هللا خلف كاظم10

اثنان وعشرون درجة111122براء عريبي سبع سالم11

أربعة وعشرون درجة111324بسمة خليل داود سالم12

سبعة وعشرون درجة161127بكر محمود حسن علي13

اثنان وعشرون درجة111122بيداء كاظم جواد كاظم14

ثالثة وعشرون درجة121123جاسم خليفة علي مطر15

ستة وعشرون درجة151126جنان حسين سالم جاسم16

ثالثة وعشرون درجة101323حسن علي صالح حسون17

ستة وعشرون درجة151126ختام عبد الرضا عبد األمير18

ثمانية وعشرون درجة131528خلود عداي منهل رشيد19

ثالثة وعشرون درجة101323دعاء سهيل نجم عبدهللا20

ثالثة وعشرون درجة121123رباب محمد عبد هللا ثابت21

ثالثون درجة171330رغدة احمد حسن سلطان22

ستة وعشرون درجة141226رفل علي عبد المحسن حبيب23

سبعة وعشرون درجة141327رلى محمود شوكت محمود24

ثمانية وعشرون درجة141428زهراء صالح حمد صالح25

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

الترجمة :       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي
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م عماد احمد فرهود.م

مسائي/ الرابعة 

A

كتابةَرقما

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

الترجمة :       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

ثالثة وعشرون درجة121123سارة حبيب محمود جاسم26

ستة وعشرون درجة151126سارة كريم أحمد خماس27

خمسة وعشرون درجة141125سارة محمد حسون سعيد28

ثالثة وعشرون درجة131023سالي أحمد نعمان خماس29

ثالثة وعشرون درجة111223سجا حسن علي كاظم30

اثنان وعشرون درجة121022سجا حكمت طه منصور31

سبعة وعشرون درجة131427سحر احمد إبراهيم سهيل32

ثالثة وعشرون درجة101323سعاد شهاب أحمد رزيج33

سبعة وعشرون درجة141327سعدهللا غالب خليل صالح34

واحد وعشرون درجة101121سيف حسن عليوي ناصر35

ستة وعشرون درجة141226شيماء خالد غالب حسين36

ثمانية وعشرون درجة141428عبد هللا محمد احمد درويش37

ستة وعشرون درجة131326عبد الودود قاسم حسب هللا38

ستة وعشرون درجة131326عدوه رحيم غايب طعمة39

عفاو جاسم كريم جاسم40

خمسة وعشرون درجة121325علي رشاد خليل ابراهيم41

0علي عمران موسى42

خمسة وعشرون درجة131225فاطمة سامي أحمد محمد43

تسعة وعشرون درجة171229فاطمة عبود تركان حمد44

فراس حسين غالب45

تسعة وعشرون درجة151429قبس أبراهيم أحمد عبدهللا46

أربعة وعشرون درجة121224لمياء طارق رفيق شفيق47

ثالثة وعشرون درجة131023ماهر محمد جاسم عبد48

خمسة وعشرون درجة16925محارب نجم نايف هوه49

ثمانية وعشرون درجة161228محمد سلمان ابراهيم يوسف50
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خمسة وعشرون درجة131225هدى علي خلف علي59
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د سوزان رحيم رحمن.م

مسائي/ الرابعة 
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كتابةَرقما

سبعة وعشرون ًدرجة151227إبتسام علي داود سلمان1

خمسة وثالثون درجة191635إقبال عبد النبي كريم محمود2

ستة وعشرون درجة151126أخالص عطا مهدي أحمد3

اثنان وعشرون درجة111122أستبرق فليح حسن كاظم4

خمسة وعشرون درجة141125أسماء عبدالستار حسن محمد5

خمسة وثالثون درجة191635آالء ثائر هادي داود6

واحد وثالثون درجة171431آالء حميد سلمان عبدهللا7

أربعة وعشرون درجة131124آالء شهاب احمد شريف8

تسعة وعشرون درجة171229آيات سلمان غايب سمير9

واحد وثالثون درجة171431باسم نصر هللا خلف كاظم10

خمسة وعشرون درجة141125براء عريبي سبع سالم11

خمسة وعشرون درجة131225بسمة خليل داود سالم12

ثالثون درجة151530بكر محمود حسن علي13

سبعة وعشرون درجة161127بيداء كاظم جواد كاظم14

خمسة وعشرون درجة131225جاسم خليفة علي مطر15

ثمانية وعشرون درجة151328جنان حسين سالم جاسم16

أربعة وعشرون درجة121224حسن علي صالح حسون17

ثالثة وعشرون درجة121123ختام عبد الرضا عبد األمير18

ثمانية وعشرون درجة151328خلود عداي منهل رشيد19

خمسة وعشرون درجة141125دعاء سهيل نجم عبدهللا20

ستة وعشرون درجة151126رباب محمد عبد هللا ثابت21

أربعة وثالثون درجة181634رغدة احمد حسن سلطان22

خمسة وعشرون درجة141125رفل علي عبد المحسن حبيب23

ستة وعشرون درجة131326رلى محمود شوكت محمود24

ثمانية وعشرون درجة171128زهراء صالح حمد صالح25

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

رواية: اسم المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



د سوزان رحيم رحمن.م

مسائي/ الرابعة 

A

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

رواية: اسم المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

واحد وثالثون درجة171431سارة حبيب محمود جاسم26

تسعة وعشرون درجة171229سارة كريم أحمد خماس27

أربعة وثالثون درجة181634سارة محمد حسون سعيد28

تسعة وعشرون درجة161329سالي أحمد نعمان خماس29

ثالثون درجة181230سجا حسن علي كاظم30

ثالثة وعشرون درجة121123سجا حكمت طه منصور31

ثمانية وعشرون درجة151328سحر احمد إبراهيم سهيل32

ثمانية وعشرون درجة161228سعاد شهاب أحمد رزيج33

ثالثون درجة151530سعدهللا غالب خليل صالح34

ثالثة وعشرون درجة121123سيف حسن عليوي ناصر35

ثمانية وعشرون درجة171128شيماء خالد غالب حسين36

ثمانية وعشرون درجة151328عبد هللا محمد احمد درويش37

اثنان وثالثون درجة181432عبد الودود قاسم حسب هللا38

ستة وعشرون درجة141226عدوه رحيم غايب طعمة39

عفاو جاسم كريم جاسم40

ستة وعشرون درجة151126علي رشاد خليل ابراهيم41

علي عمران موسى42

خمسة وعشرون درجة141125فاطمة سامي أحمد محمد43

ثالثون درجة181230فاطمة عبود تركان حمد44

فراس حسين غالب45

خمسة وثالثون درجة191635قبس أبراهيم أحمد عبدهللا46

خمسة وعشرون درجة141125لمياء طارق رفيق شفيق47

ثالثة وثالثون درجة181533ماهر محمد جاسم عبد48

خمسة وعشرون درجة131225محارب نجم نايف هوه49

سبعة وعشرون درجة141327محمد سلمان ابراهيم يوسف50

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



د سوزان رحيم رحمن.م

مسائي/ الرابعة 

A

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

رواية: اسم المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

ثالثون درجة161430محمد ياسين احمد ساهي51

ثالثة وعشرون درجة121123مروان طالب خليل ابراهيم52

خمسة وعشرون درجة141125مروة طالل كاظم عمير53

مهند يوسف علي احمد54

اثنان وعشرون درجة111122ميس ضياء الدين ابراهيم55

ستة وعشرون درجة151126نور جعفر محمد علي56

سبعة وعشرون درجة151227نورا طه حسين محمد57

تسعة وعشرون درجة151429هدى ابراهيم خلف صالح58

ثالثون درجة151530هدى علي خلف علي59

واحد وثالثون درجة181331هديل مجيد علي سلمان60

ثالثة وثالثون درجة191433هند حامد سهام عبدالرزاق61

اثنان وعشرون درجة111122ورود قاسم محمد عبدالغني62

واحد وثالثون درجة161531وسام علي حسين جميل63

أربعة وثالثون درجة191534وفاء عبدالرزاق عبدالجبار64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



د سوزان رحيم رحمن.م

مسائي/ الرابعة 

A

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

رواية: اسم المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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د سوزان رحيم رحمن.م

مسائي/ الرابعة 

A

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

رواية: اسم المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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د سوزان رحيم رحمن.م

مسائي/ الرابعة 

A

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

رواية: اسم المادة جامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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توقيع رئيس القسم مدرس المادة



زينة سالم حمودي. م

مسائي- الرابعة 

A

كتابةَرقما

واحد وعشرون ًدرجة101121إبتسام علي داود سلمان1

ثمانية وثالثون درجة182038إقبال عبد النبي كريم محمود2

اثنان وعشرون درجة111122أخالص عطا مهدي أحمد3

أربعة وعشرون درجة131124أستبرق فليح حسن كاظم4

ثالثة وعشرون درجة121123أسماء عبدالستار حسن محمد5

ثمانية وعشرون درجة161228آالء ثائر هادي داود6

تسعة وعشرون درجة151429آالء حميد سلمان عبدهللا7

ستة وعشرون درجة121426آالء شهاب احمد شريف8

سبعة وعشرون درجة151227آيات سلمان غايب سمير9

اثنان وثالثون درجة171532باسم نصر هللا خلف كاظم10

اثنان وعشرون درجة111122براء عريبي سبع سالم11

أربعة وعشرون درجة131124بسمة خليل داود سالم12

سبعة وعشرون درجة141327بكر محمود حسن علي13

تسعة وعشرون درجة141529بيداء كاظم جواد كاظم14

واحد وعشرون درجة81321جاسم خليفة علي مطر15

ستة وعشرون درجة141226جنان حسين سالم جاسم16

سبعة وعشرون درجة151227حسن علي صالح حسون17

عشرون درجة81220ختام عبد الرضا عبد األمير18

ثالثون درجة121830خلود عداي منهل رشيد19

خمسة وعشرون درجة131225دعاء سهيل نجم عبدهللا20

ستة وعشرون درجة141226رباب محمد عبد هللا ثابت21

اثنان وثالثون درجة171532رغدة احمد حسن سلطان22

سبعة وعشرون درجة151227رفل علي عبد المحسن حبيب23

ثمانية وعشرون درجة141428رلى محمود شوكت محمود24

واحد وعشرون درجة101121زهراء صالح حمد صالح25

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

الشعر الحديث:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



زينة سالم حمودي. م

مسائي- الرابعة 

A

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

الشعر الحديث:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

خمسة وعشرون درجة141125سارة حبيب محمود جاسم26

خمسة وعشرون درجة121325سارة كريم أحمد خماس27

ثالثون درجة171330سارة محمد حسون سعيد28

ثالثة وعشرون درجة121123سالي أحمد نعمان خماس29

واحد وثالثون درجة151631سجا حسن علي كاظم30

عشرون درجة81220سجا حكمت طه منصور31

ثمانية وعشرون درجة141428سحر احمد إبراهيم سهيل32

اثنان وعشرون درجة121022سعاد شهاب أحمد رزيج33

ثالثون درجة141630سعدهللا غالب خليل صالح34

عشرون درجة81220سيف حسن عليوي ناصر35

واحد وثالثون درجة151631شيماء خالد غالب حسين36

أربعة وعشرون درجة131124عبد هللا محمد احمد درويش37

ستة وعشرون درجة141226عبد الودود قاسم حسب هللا38

ثالثة وعشرون درجة101323عدوه رحيم غايب طعمة39

اثنان وعشرون درجة101222عفاو جاسم كريم جاسم40

عشرون درجة91120علي رشاد خليل ابراهيم41

علي عمران موسى42

سبعة وعشرون درجة131427فاطمة سامي أحمد محمد43

ثمانية وعشرون درجة151328فاطمة عبود تركان حمد44

فراس حسين غالب45

ثالثون درجة151530قبس أبراهيم أحمد عبدهللا46

واحد وعشرون درجة101121لمياء طارق رفيق شفيق47

ثالثة وعشرون درجة81523ماهر محمد جاسم عبد48

اثنان وعشرون درجة111122محارب نجم نايف هوه49

سبعة وعشرون درجة131427محمد سلمان ابراهيم يوسف50

توقيع رئيس القسم مدرس المادة



زينة سالم حمودي. م

مسائي- الرابعة 

A

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

الشعر الحديث:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

عشرون درجة81220محمد ياسين احمد ساهي51

اثنان وعشرون درجة81422مروان طالب خليل ابراهيم52

أربعة وعشرون درجة121224مروة طالل كاظم عمير53

مهند يوسف علي احمد54

تسعة وعشرون درجة171229ميس ضياء الدين ابراهيم55

تسعة وعشرون درجة151429نور جعفر محمد علي56

خمسة وعشرون درجة131225نورا طه حسين محمد57

خمسة وعشرون درجة111425هدى ابراهيم خلف صالح58

ثالثون درجة151530هدى علي خلف علي59

واحد وثالثون درجة181331هديل مجيد علي سلمان60

واحد وعشرون درجة101121هند حامد سهام عبدالرزاق61

أربعة وعشرون درجة111324ورود قاسم محمد عبدالغني62

ثالثون درجة151530وسام علي حسين جميل63

ثالثة وثالثون درجة151833وفاء عبدالرزاق عبدالجبار64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75
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زينة سالم حمودي. م

مسائي- الرابعة 

A

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

الشعر الحديث:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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زينة سالم حمودي. م

مسائي- الرابعة 

A

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

الشعر الحديث:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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زينة سالم حمودي. م

مسائي- الرابعة 

A

كتابةَرقما
االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

الشعر الحديث:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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محمد يحيى محمود. م. م

الرابعة

 

كتابةَرقما

ثالثة وثالثون ًدرجة161733إبتسام علي داود سلمان1

تسعة وثالثون درجة201939إقبال عبد النبي كريم محمود2

ثالثون درجة141630أخالص عطا مهدي أحمد3

واحد وثالثون درجة161531أستبرق فليح حسن كاظم4

اثنان وثالثون درجة151732أسماء عبدالستار حسن محمد5

ثالثة وثالثون درجة181533آالء ثائر هادي داود6

أربعة وثالثون درجة151934آالء حميد سلمان عبدهللا7

واحد وثالثون درجة161531آالء شهاب احمد شريف8

تسعة وعشرون درجة121729آيات سلمان غايب سمير9

ستة وثالثون درجة181836باسم نصر هللا خلف كاظم10

خمسة وعشرون درجة111425براء عريبي سبع سالم11

ثالثون درجة141630بسمة خليل داود سالم12

واحد وثالثون درجة181331بكر محمود حسن علي13

تسعة وعشرون درجة131629بيداء كاظم جواد كاظم14

عشرون درجة101020جاسم خليفة علي مطر15

اثنان وثالثون درجة141832جنان حسين سالم جاسم16

ثالثون درجة141630حسن علي صالح حسون17

سبعة وعشرون درجة131427ختام عبد الرضا عبد األمير18

ثالثون درجة131730خلود عداي منهل رشيد19

ستة وعشرون درجة121426دعاء سهيل نجم عبدهللا20

تسعة وعشرون درجة151429رباب محمد عبد هللا ثابت21

سبعة وثالثون درجة181937رغدة احمد حسن سلطان22

أربعة وثالثون درجة181634رفل علي عبد المحسن حبيب23

واحد وثالثون درجة141731رلى محمود شوكت محمود24

اثنان وثالثون درجة151732زهراء صالح حمد صالح25

االسم ت

 2017/2016السعي السنوي للعام الدراسي 

فصل الثانيفصل االول

السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

علم اللغة:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية
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محمد يحيى محمود. م. م

الرابعة

 

كتابةَرقما
االسم ت
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السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
:  الشعبـــــــــــة 

:                                المـــــــرحلة 

علم اللغة:       المـــــادةجامعة ديالى

:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

ثالثة وثالثون درجة151833سارة حبيب محمود جاسم26

اثنان وثالثون درجة171532سارة كريم أحمد خماس27

خمسة وثالثون درجة161935سارة محمد حسون سعيد28

تسعة وعشرون درجة131629سالي أحمد نعمان خماس29

سبعة وثالثون درجة181937سجا حسن علي كاظم30

ثمانية وعشرون درجة131528سجا حكمت طه منصور31

اثنان وثالثون درجة161632سحر احمد إبراهيم سهيل32

تسعة وعشرون درجة151429سعاد شهاب أحمد رزيج33

ثالثة وثالثون درجة161733سعدهللا غالب خليل صالح34

اثنان وعشرون درجة121022سيف حسن عليوي ناصر35

خمسة وثالثون درجة161935شيماء خالد غالب حسين36

ثمانية وعشرون درجة141428عبد هللا محمد احمد درويش37

اثنان وثالثون درجة161632عبد الودود قاسم حسب هللا38

ثالثون درجة141630عدوه رحيم غايب طعمة39

عفاو جاسم كريم جاسم40

ثمانية وعشرون درجة151328علي رشاد خليل ابراهيم41

علي عمران موسى42

واحد وثالثون درجة161531فاطمة سامي أحمد محمد43

سبعة وثالثون درجة181937فاطمة عبود تركان حمد44

فراس حسين غالب45

ستة وثالثون درجة171936قبس أبراهيم أحمد عبدهللا46

ثالثة وثالثون درجة161733لمياء طارق رفيق شفيق47

ثمانية وعشرون درجة141428ماهر محمد جاسم عبد48

تسعة وعشرون درجة131629محارب نجم نايف هوه49

ثمانية وعشرون درجة151328محمد سلمان ابراهيم يوسف50
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واحد وثالثون درجة171431هدى ابراهيم خلف صالح58
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زينة سالم حمودي. م

مسائي- الرابعة 

A

كتابةَرقما

خمسة وعشرون ًدرجة121325إبتسام علي داود سلمان1

تسعة وثالثون درجة201939إقبال عبد النبي كريم محمود2

خمسة وعشرون درجة121325أخالص عطا مهدي أحمد3

خمسة وعشرون درجة131225أستبرق فليح حسن كاظم4

ستة وعشرون درجة131326أسماء عبدالستار حسن محمد5

تسعة وعشرون درجة151429آالء ثائر هادي داود6

تسعة وعشرون درجة141529آالء حميد سلمان عبدهللا7

تسعة وعشرون درجة131629آالء شهاب احمد شريف8

خمسة وعشرون درجة121325آيات سلمان غايب سمير9

ثمانية وعشرون درجة121628باسم نصر هللا خلف كاظم10

خمسة وعشرون درجة121325براء عريبي سبع سالم11

ثالثة وعشرون درجة111223بسمة خليل داود سالم12

ثالثون درجة151530بكر محمود حسن علي13

ثمانية وعشرون درجة141428بيداء كاظم جواد كاظم14

ثالثون درجة151530جاسم خليفة علي مطر15

خمسة وعشرون درجة121325جنان حسين سالم جاسم16

ستة وعشرون درجة121426حسن علي صالح حسون17

خمسة وعشرون درجة121325ختام عبد الرضا عبد األمير18

أربعة وثالثون درجة161834خلود عداي منهل رشيد19

ستة وعشرون درجة121426دعاء سهيل نجم عبدهللا20

ثالثة وعشرون درجة101323رباب محمد عبد هللا ثابت21

ثالثة وثالثون درجة161733رغدة احمد حسن سلطان22

ثمانية وعشرون درجة141428رفل علي عبد المحسن حبيب23

ثالثون درجة141630رلى محمود شوكت محمود24

خمسة وعشرون درجة121325زهراء صالح حمد صالح25

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- الرابعة 

A

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

أربعة وعشرون درجة121224سارة حبيب محمود جاسم26

تسعة وعشرون درجة151429سارة كريم أحمد خماس27

تسعة وعشرون درجة131629سارة محمد حسون سعيد28

سبعة وعشرون درجة131427سالي أحمد نعمان خماس29

ستة وثالثون درجة181836سجا حسن علي كاظم30

أربعة وعشرون درجة121224سجا حكمت طه منصور31

ستة وعشرون درجة121426سحر احمد إبراهيم سهيل32

خمسة وعشرون درجة121325سعاد شهاب أحمد رزيج33

واحد وثالثون درجة151631سعدهللا غالب خليل صالح34

ثالثة وعشرون درجة121123سيف حسن عليوي ناصر35

ثالثون درجة141630شيماء خالد غالب حسين36

اثنان وعشرون درجة101222عبد هللا محمد احمد درويش37

ثمانية وعشرون درجة141428عبد الودود قاسم حسب هللا38

ثمانية وعشرون درجة141428عدوه رحيم غايب طعمة39

أربعة وعشرون درجة121224عفاو جاسم كريم جاسم40

ثالثة وعشرون درجة121123علي رشاد خليل ابراهيم41

علي عمران موسى42

ستة وعشرون درجة131326فاطمة سامي أحمد محمد43

ستة وعشرون درجة121426فاطمة عبود تركان حمد44

فراس حسين غالب45

واحد وثالثون درجة151631قبس أبراهيم أحمد عبدهللا46

أربعة وعشرون درجة121224لمياء طارق رفيق شفيق47

ثمانية وعشرون درجة141428ماهر محمد جاسم عبد48

أربعة وعشرون درجة121224محارب نجم نايف هوه49

ثالثون درجة161430محمد سلمان ابراهيم يوسف50
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زينة سالم حمودي. م

مسائي- الرابعة 

A

كتابةَرقما
االسم ت
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السعي

قسم اللغة اإلنكليزية
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:مدرس المادةكلية التربية للعلوم اإلنسانية

خمسة وعشرون درجة121325محمد ياسين احمد ساهي51

ثمانية وعشرون درجة141428مروان طالب خليل ابراهيم52

خمسة وعشرون درجة121325مروة طالل كاظم عمير53

مهند يوسف علي احمد54

ثمانية وعشرون درجة141428ميس ضياء الدين ابراهيم55

سبعة وعشرون درجة131427نور جعفر محمد علي56

خمسة وعشرون درجة121325نورا طه حسين محمد57

ستة وعشرون درجة121426هدى ابراهيم خلف صالح58

ثمانية وعشرون درجة141428هدى علي خلف علي59

ثالثون درجة141630هديل مجيد علي سلمان60

خمسة وعشرون درجة121325هند حامد سهام عبدالرزاق61

خمسة وعشرون درجة131225ورود قاسم محمد عبدالغني62

ثالثة وثالثون درجة161733وسام علي حسين جميل63

خمسة وثالثون درجة161935وفاء عبدالرزاق عبدالجبار64
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زينة سالم حمودي. م

مسائي- الرابعة 

A

كتابةَرقما

خمسة وعشرون ًدرجة121325إبتسام علي داود سلمان1

تسعة وثالثون درجة201939إقبال عبد النبي كريم محمود2

خمسة وعشرون درجة121325أخالص عطا مهدي أحمد3

خمسة وعشرون درجة131225أستبرق فليح حسن كاظم4

ستة وعشرون درجة131326أسماء عبدالستار حسن محمد5

تسعة وعشرون درجة151429آالء ثائر هادي داود6
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م منى حسيب هويد.أ

الرابعة
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سبعة وعشرون درجة111627جنان حسين سالم جاسم16
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ستة وعشرون درجة81826رفل علي عبد المحسن حبيب23

أربعة وعشرون درجة91524رلى محمود شوكت محمود24

اثنان وعشرون درجة81422زهراء صالح حمد صالح25
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سبعة وعشرون درجة131427سارة حبيب محمود جاسم26

ثمانية وعشرون درجة151328سارة كريم أحمد خماس27

ثالثون درجة151530سارة محمد حسون سعيد28

ثالثة وعشرون درجة101323سالي أحمد نعمان خماس29

سبعة وثالثون درجة191837سجا حسن علي كاظم30

اثنان وعشرون درجة111122سجا حكمت طه منصور31

أربعة وثالثون درجة171734سحر احمد إبراهيم سهيل32

سبعة وعشرون درجة131427سعاد شهاب أحمد رزيج33
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فراس حسين غالب45
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تسعة عشر درجة91019محارب نجم نايف هوه49

ثالثة وثالثون درجة151833محمد سلمان ابراهيم يوسف50
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