
  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                    
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (العلوم التربوية والنفسيةقسم ) اخريجو
  االولالدور  -(2016-2015) للعام الدراسي

 

 االسم الرباعي للطالب ت
معدل التخرج 

 للطالب
 ـرالتقديــــــــ

 جيد جدا 84,145 مدرياض عبد مح ايه  .1

 جيد جدا 80,025 علي صالح حسن علي  .2

 جيد 77,670 عمر سوري صالح بطي  .3

 جيد 77,210 زهراء محمد جواد حسين  .4

 جيد 75,740 حسام جليل عنجاص حسين  .5

 جيد 75,680 مريم جبار مجيد حبيب  .6

 جيد 75,500 علي ليث سعدي عباس  .7

 جيد 75,450 يهنادي اكرم محمد ناج  .8

 جيد 74,745 سرى ماجد قدوري مجيد  .9

 جيد 74,610 غفران فؤاد محمد جاسم  .10

 جيد 74,355 خلدون مهدي ابراهيم كاظم  .11

 جيد 74,290 حسام حسين علي عبد هللا  .12

 جيد 73,100 زهار حسن عبد احمدأ  .13

 جيد 72,985 حسين طارق كاظم عباس  .14

 جيد 72,710 صبا حميد غضبان حمادي  .15

 جيد 72,645 ى ابراهيم عباس شيخانند  .16

 جيد 72,600 محمد فاروق عبود بالم  .17

 جيد 72,320 حارس صاحب ناجي حلبون  .18

 جيد 72,250 داليا حسين علي سرهيد  .19

 جيد 72,115 جهان علي رحمان داود  .20
  

 (رحمان داود جهان علي) .20التسلسلوتنتهي ب(     درياض عبد محمه اي) .1التسلسلالقائمة تبدأ  ب  مالحظة:

 
 

 
 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع

 
 

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                    
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 )العلوم التربوية والنفسية( الدراسة الصباحيةخريجوا قسم 
 الدور االول  -(2016-2015للعام الدراسي )

 

 االسم الرباعي للطالب ت
معدل التخرج 

 للطالب
 التقديـــــــــر

 جيد 71,620 مصطفى ذياب رحيم علي  .21

 جيد 71,365 نور نعمان سعيد مسعود  .22

 جيد 70,540 داود سلمان جدوع فاطمه  .23

 جيد 70,305 د حسين جاسمرنا احم  .24

 متوسط 69,955 ريهام هاشم رشيد خميس  .25

 متوسط 69,810 سعد حسين علي ساره  .26

 متوسط 69,680 عذراء رعد قاسم محمد  .27

 متوسط 69,615 نور جليل عبد الكريم قادر  .28

 متوسط 69,310 حنين صبيح حاوي محمد  .29

 متوسط 68,885 صبا تحسين شهاب احمد  .30

 متوسط 68,835 يزينب مزهر علي عدا  .31

 متوسط 68,425 حنين حسين محمد خلف  .32

 متوسط 68,200 سجى عبد الوهاب ابراهيم عبد هللا  .33

 متوسط 68,140 هدى عادل حسن محمود  .34

 متوسط 68,110 يات خزعل ابراهيم خميسأ  .35

 متوسط 68,105 مروه رحمن احمد حمزه  .36

 متوسط 67,880 ضحى حليم خليفه محمد  .37

 متوسط 67,875 القادر ابراهيمنوارس مقداد عبد   .38

 متوسط 67,830 خلود جاسم محمد علوان  .39

 متوسط 67,705 منار هاشم احمد محمد  .40
 

 (منار هاشم احمد محمد) -40التسلسل(     وتنتهي بمصطفى ذياب رحيم علي) -21لتسلسل القائمة تبدأ بإ  مالحظة:
 
 

 
 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -يل الصباحي توقيع مدير شعبة التسج    -   رئيس القسم ختم وتوقيع

 
 

   -االلكترونيةج يالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                    
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 خريجوا قسم )العلوم التربوية والنفسية( الدراسة الصباحية
 الدور االول  -(2016-2015للعام الدراسي )

 

 االسم الرباعي للطالب ت
معدل التخرج 

 للطالب
 التقديـــــــــر

 متوسط 67,650 حسن علي محيسن صالح  .41

 متوسط 67,270 فاتن صالح علي نجم  .42

 متوسط 67,175 علي عباس حسين عبد الرحمن  .43

 متوسط 66,990 طاهر حبيب قاسم همرو  .44

 متوسط 66,685 مبارك فؤاد احمد هسار  .45

 متوسط 66,605 ياس يوسف ناوي ويس  .46

 متوسط 66,550 ابتسام قادر اسماعيل محمد  .47

 متوسط 66,435 شلتاغ رشا سعيد ابراهيم  .48

 متوسط 66,335 جاسم عذراء كاظم غضبان  .49

 متوسط 66,215 علي عبد الحميد رشيد ساره  .50

 متوسط 66,120 حسين فزاع فاطمه صالح  .51

 متوسط 66,110 كنوان عذراء عزيز طه  .52

 متوسط 66,105 ندى نوري موسى لفتة  .53

 متوسط 66,100 ابراهيم علي سلمان فاطمه  .54

 متوسط 66,090 اريج مؤيد محمود حسن  .55

 متوسط 65,915 اسعيد  جالل كامل عبد هللا  .56

 متوسط 65,685 وحيد محمد احمد جمعه  .57

 متوسط 65,660 عيدان ياد فليح ابراهيمأ  .58

 متوسط 65,440 داليا امير حسين نايل  .59

 متوسط 64,610 غانم زامل منصور حسين  .60
              
 (غانم زامل منصور حسين) .60التسلسل(         وتنتهي  بحسن علي محيسن صالح) .41التسلسل القائمة تبدأ ب  مالحظة:              

 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - العميد لشؤون الطلبة الصباحيمعاون     -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                    
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 خريجوا قسم )العلوم التربوية والنفسية( الدراسة الصباحية
 الدور االول  -(2016-2015للعام الدراسي )

 

 السم الرباعي للطالبا ت
معدل التخرج 

 للطالب
 التقديـــــــــر

 متوسط 64,545 زهراء ماجد عدنان علي   .61

 متوسط 64,465 شندوخ وسام حسين علي  .62

 متوسط 64,430 أيه حسين علي ناصر  .63

 متوسط 64,120 نغم حسين علي خضير  .64

 متوسط 64,025 هشيماء فليح حسن عطي  .65

 متوسط 63,865 علي اسيل جاسم محمد  .66

 متوسط 63,740 حمد رافد احمد عبدأ  .67

 متوسط 63,075 حازم زكي محمود رحيم  .68

 متوسط 62,975 خسور ية ابراهيم خداداآ  .69

 متوسط 62,805 شيرين داود رفعت قاسم  .70

 متوسط 62,650 محمد حاتم هادي حميد  .71

 متوسط 62,580 عبد علي يالف جمال حبيبأ  .72

 متوسط 62,530 عماد جليل اسماعيل مروه  .73

 متوسط 62,395 محمد حمد حسين محمودأ  .74

 متوسط 62,175 محمد علي كاظم حسين  .75

 متوسط 62,125 حميد منار جاسم محمد  .76

 متوسط 62,040 عمر عدنان محمود سلمان  .77

 متوسط 61,995 غفران اديب احمد حسن  .78

 متوسط 61,890 هيغسان كامل كاطع سا  .79

 متوسط 61,585 ميس حازم عباس جاسم  .80
              
 (ميس حازم عباس جاسم) .08لتسلسل وتنتهي بإ         (زهراء ماجد عدنان علي) .61لتسلسلالقائمة تبدأ بإ  مالحظة: 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 
 
 

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

 
 
 

 
 

 ارة التعليم العالي والبحث العلميوز
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 خريجوا قسم )العلوم التربوية والنفسية( الدراسة الصباحية
 الدور االول  -(2016-2015للعام الدراسي )

 

 متوسط 61,565 مصطفى صبيح علوان عباس  .81

 متوسط 61,400 محمد مزهر رشيد عواد  .82

 متوسط 60,855 عبود مسعود عمران يوسف  .83

 متوسط 60,000 ريهام مجيد نوري منشد  .84

 مقبول 59,655 محمد محمد حسين علي  .85

 مقبول 56,760 علوان حيدر مضر محمد  .86

 مقبول 56,270 حنين نزار كريم جواد  .87
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )حنين نزار كريم جواد( .78لتسلسل وتنتهي بإ         (مصطفى صبيح علوان عباس) .18لتسلسلالقائمة تبدأ بإ  مالحظة:
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 
 
 
 
 
 
 

 شعبة   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة
 التسجيل الصباحي



  

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                    
  جامعة ديالى 

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (الجغرافيةقسم ) خريجو

                             االولالدور  -(2016-2015) للعام الدراسي                            
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب ي للطالباالسم الرباع ت

 جيد جدا   81,677 يسرى علي نوري حميد 1

 جيد جدا   80,795 هديل كامل مهدي جاسم 2

 جيد 79,193 ميس رافع عبود كاظم 3

 جيد 77,028 دعاء هيثم جعفر عباس 4

 جيد 77,002 هند محمد علي سلمان 5

 جيد 76,434 هدى قاسم حسين سلمان 6

 جيد 75,611 هاله زيد يحيى صالح 7

 جيد 75,424 نريمان نجم عبدي ابراهيم 8

 جيد 74,502 نور عادل شكر محمود 9

 جيد 74,452 محمد فرج مصطفى خميس 10

 جيد 74,154 ابرار نجم عبد هللا حسن 11

 جيد 74,135 محمد عدنان زيدان خلفون 12

 جيد 74,100 احمد منذر صالح حمادي 13

ؤى رباح يعقوب صالحر 14  جيد 73,950 

 جيد 73,862 آالء حسين محمد علي 15

 جيد 73,822 عبير عبد الرحمن جاسم عباس 16

 جيد 73,696 ياسمين هاشم عبد هللا روضان 17

 جيد 73,332 نوره سمير حسب هللا مهدي 18

 جيد 73,318 علي عاشور حسين حمود 19

 جيد 73,282 لبنى ثائر حميد فيصل 20
       

 

 (لبنى ثائر حميد فيصل) بإسم -20  بالتسلسل وتنتهي       (يسرى علي نوري حميد)بإسم  -1بالتسلسل  القائمة تبدأ  مالحظة:
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 

   ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 * التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                   
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 خريجو قسم )الجغرافية( الدراسة الصباحية
 الدور االول                             -(2016-2015للعام الدراسي )   

 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 جيد 73,184 آيه رباح محمد حسن 21

 جيد 73,123 دعاء أسعد محمد أسد 22

 جيد 72,970 حسن ياسين فرحان فليح 23

 جيد 72,833 ضحى اكرم ابراهيم محمد 24

 جيد 72,777 ديانا علي حسين ميخان 25

 جيد 72,670 مها صالح هادي خنيو 26

 جيد 72,506 غفران فؤاد مجباس حسن 27

 جيد 72,306 ياسين ادهم رحيم علي 28

 جيد 72,118 مها صادق حسين شكر 29

 جيد 71,936 هدى مهدي محمد خميس 30

 جيد 71,891 بالل محمود سلمان داود 31

 جيد 71,888 سلوى غانم شجاع محمد 32

 جيد 71,518 مروه سلمان مهدي مجيد 33

 جيد 71,484 دموع كريم ابراهيم صادق 34

ادي عارف حسننور ه 35  جيد 71,463 

 جيد 71,320 سها احمد محمود حسين 36

 جيد 71,314 علي حسين علي  رشيد 37

 جيد 71,286 سجى محمد نجم عبد 38

 جيد 71,052 هدى صالح مهدي صالح 39

 جيد 70,981 أقبال فهد سبع خميس 40
 

 (أقبال فهد سبع خميس)بإسم   -40بالتسلسلوتنتهي   (د حسنآيه رباح محم)بإسم    -21بالتسلسل  القائمة تبدأ  مالحظة:      
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع

   ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 * التسجيل الصباحي شعبة



  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                 
 جامعة ديالى

  ة للعلوم االنسانيةكلية التربي

 خريجو قسم )الجغرافية( الدراسة الصباحية
 الدور االول                             -(2016-2015للعام الدراسي )  

 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 جيد 70,938 محمد هاشم احمد سعيد 41

دجي 70,783 مها خميس خليل محمد 42  

 جيد 70,727 جنة زياد حكمت عارف 43

 جيد 70,571 حنين حسين نمام علي 44

 جيد 70,448 ريام حسين علوان جواد 45

 جيد 70,403 كاني فرهاد احمد شريف 46

 جيد 70,259 قيصر هاشم سعيد حبيب 47

 جيد 70,152 ساره محمد خزعل عبود 48

 متوسط 69,795 هبه عادل حسب هللا جلو 49

اره محمد ابراهيم ازوينيس 50  متوسط 69,663 

 متوسط 69,487 التفات رعد فهد كافي 51

 متوسط 69,322 مالك غالب عبد محمد 52

 متوسط 68,917 نغم حسن ياسين خضير 53

 متوسط 68,579 عبد الرحمن سهيل عبد هللا علي 54

 متوسط 68,537 ختام ياسين نصيف جاسم 55

44968, مروان زبار طالل علي 56  متوسط 

 متوسط 68,411 نسرين ثعبان عواد غيدان 57

 متوسط 68,407 نوره اياد شالل رشيد 58

 متوسط 68,320 سيف سعد احمد عيدان 59

 متوسط 68,209 ريام سامي محمد علي 60
       

 (ريام سامي محمد علي)بإسم   -06بالتسلسل   وتنتهي   (محمد هاشم احمد سعيد)بإسم -41بالسلسل القائمة تبدأ   مالحظة:        
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 

 ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 * التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 ريجو قسم )الجغرافية( الدراسة الصباحيةخ
 الدور االول                             -(2016-2015للعام الدراسي )                           

 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 متوسط 67,902 تغريد عباس عبد االمير علوان 61

ابراهيم هديل لطيف محمد 62  متوسط 67,889 

 متوسط 67,774 اسماء قدوري لطيف قدوري 63

 متوسط 67,600 علي عباس مجيد خليل 64

 متوسط 67,583 ورود نجم عبد حسن 65

 متوسط 67,524 سها عبد الستار محمود عبد 66

 متوسط 67,499 شيماء ليث متعب مهدي 67

 متوسط 67,481 مروه حسين علي ولي محمد 68

به سامي عزو عليه 69  متوسط 67,454 

 متوسط 67,445 سرى فاضل عبد هللا محمد 70

 متوسط 67,387 رجاء راضي عبد الكريم  يحيى 71

 متوسط 67,372 سازان مكي اسماعيل احمد 72

 متوسط 67,371 اسيل فرحان منصور لفته 73

 متوسط 67,354 والء طه قاسم محمد 74

1667,2 أزهار حميد جامل سعيد 75  متوسط 

 متوسط 67,174 رنا عدنان حسين حمادي 76

 متوسط 67,158 اية طارق يوسف موسى 77

 متوسط 67,142 رياح عمار حسن غيدان 78

 متوسط 67,124 فراس وليد رشيد حميد 79

 متوسط 67,051 عذراء حيدر جعفر احمد 80
 

 (احمدعذراء حيدر جعفر )بإسم    -80بالتسلسل وتنتهي (الميرتغريد عباس عبد ا)بإسم   -61بالتسلسل  القائمة تبدأ  :مالحظة 
  

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع

 ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 * التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية                                         

 الدراسة الصباحية (الجغرافيةخريجو قسم )

 *                           االول الدور  -(2016-2015) للعام الدراسي                          
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 متوسط 66,992 غاده منذر جواد كاظم 81

 متوسط 66,942 عالء حسين فرمان محمد 82

 متوسط 66,938 غفران طاهر جالب رغيف 83

 متوسط 66,903 اثمار إبراهيم خليل محمود 84

 متوسط 66,754 رسل حاتم رشيد علي  85

 متوسط 66,741 سميه عامر لطيف جاسم 86

ناسراء جنعان جندار حس 87  متوسط 66,669 

 متوسط 66,490 مصطفى زيد حاتم علي 88

 متوسط 66,392 منهل خليل ابراهيم علي 89

 متوسط 66,235 دانيه عادل حيدر جراغ 90

 متوسط 65,946 محمد ثاير محمود حسين 91

 متوسط 65,855 عمر مزعل مجبل رجب 92

 متوسط 65,847 ليث جليل ابراهيم صالح 93

سم احمدرسل محمود قا 94  متوسط 65,845 

 متوسط 65,756 نهى كريم خليفه عبد 95

 متوسط 65,706 عالء عبد الرحمن حميد احمد 96

 متوسط 65,537 اسيا قاسم حمادي منصور 97

 متوسط 65,364 احمد سالم محمود علي 98

 متوسط 65,260 علي نعمت احمد بهرام 99

 متوسط 64,997 مؤيد حازم محمد  خليل 100
 

 (مؤيد حازم محمد  خليل) -باسم  100بالتسلسل وتنتهي (   غاده منذر جواد كاظم) بإسم -81بالتسلسل القائمة تبدأ   :الحظةم 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 
 

 ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 * التسجيل الصباحي شعبة   



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية                                         

 الدراسة الصباحية (الجغرافيةخريجو قسم )

 *                           االول الدور  -(2016-2015) للعام الدراسي                          
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 متوسط 64,869 داليا شاكر محمود علي 101

 متوسط 64,219 أفراح طالب علي احمد 102

 متوسط 64,196 رحاب عالء حسين عليوي 103

 متوسط 64,175 شمس علي خالد سلمان 104

 متوسط 64,001 غفران ماجد عزيز مراد 105

 متوسط 63,959 وائل فؤاد حمد حمود 106

 متوسط 63,852 هديل حسان حاتم مهدي 107

 متوسط 63,776 حيدر خالد حسين  عطيه 108

 متوسط 63,749 رنده قيس مراد كطيوي 109

 متوسط 63,452 علي جمعة باش مخلف  مضحي 110

 متوسط 63,348 عماد خلف كركز عطيه 111

25663, شروق علي كافي رفيدي 112  متوسط 

 متوسط 63,153 أوس موفق مصطفى نافع 113

 متوسط 63,080 سعد قحطان ستار ايوب 114

 متوسط 63,013 احمد ناظم خضير عباس 115

 متوسط 63,009 هند علي محمد علي 116

 متوسط 62,828 قيس احمد علي حسين 117

 متوسط 62,227 استبرق عامر عبد رحمان 118

ردام شيماء ستار جبار 119  متوسط 62,200 

 متوسط 62,190 رنا سلمان هادي  كريفع 120
 

 (رنا سلمان هادي  كريفع) -باسم  120وتنتهي بالتسلسل (   داليا شاكر محمود علي) بإسم -101القائمة تبدأ بالتسلسل   :مالحظة 
 

 توقيع عميد الكلية     - يد لشؤون الطلبة الصباحيمعاون العم    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 
 

 رونيةج االلكتيالتخر منظومة

 * التسجيل الصباحي شعبة   



  

 

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية                                         

 الدراسة الصباحية (الجغرافيةخريجو قسم )

 *                           االول الدور  - (2016-2015) للعام الدراسي                          
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 متوسط 62,011 مها طارق عبد الحسن مهدي 121

 متوسط 61,802 أفنان فالح قدوري محمود 122

 متوسط 61,673 رسل عيسى ذياب لفته 123

لحمزه صباح برع حسنا 124  متوسط 61,530 

 متوسط 61,187 عمر يونس عبد هللا داود 125

 متوسط 61,151 مهند كريم سبع ذياب  126

 متوسط 60,823 زينب عبد الكريم كاظم علي 127

 متوسط 60,807 علي حسن سبع ذياب 128

 متوسط 60,425 نزار مطين محمد علي 129

660,40 احمد ضياء كريم حمود 130  متوسط 

 مقبول 59,756 مصطفى كريم عمر عبدهللا 131

 مقبول 58,732 محمد سالم محمد جواد 132

 مقبول 58,627 رغده قاسم عبد هللا احمد 133

 مقبول 58,426 علي محمد علي خليفه صالح 134

 مقبول 57,884 اسماعيل ديمن ابراهيم خليل 135

 
 
 
 
 
 
 

 ديمن ابراهيم خليل اسماعيل -باسم  135وتنتهي بالتسلسل (مها طارق عبد الحسن مهدي) بإسم -121القائمة تبدأ بالتسلسل  :مالحظة
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 
 

 ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 * التسجيل الصباحي شعبة   



  

 

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي             
 جامعة ديالى
  ةنساني  كلية التربية للعلوم اإل

 ةالدراسة الصباحي   ( اللغة العربي ةخريجو قسم ) 
 لو  الدور األ - (م  2016 -2015):  ام الدراسيللع

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 امتياز 92,215 ح عمر حسنالصابتهال  1

ا 89,577 إيمان علي سعدون ابراهيم 2  جي د جد  

ا 89,441 ميس حسين عباس فاضل 3  جي د جد  

ا 87,597 مها حسن هادي عناد 4  جي د جد  

ا 85,475 مريم طالب توفيق حسين 5  جي د جد  

ا 84,936 زينب وهاب محمد حبيب 6  جي د جد  

ا 84,889 مروة لطيف مصطاف عباس 7  جي د جد  

ا 84,324 ميسم سمير محمد سبع 8  جي د جد  

ا 83,506 ضحى ظاهر ياسين ارحيم 9  جي د جد  

ا 82,967 زينب جمال ابراهيم اسماعيل 10  جي د جد  

ا 82,663 وجدان حازم كريم حميد 11  جي د جد  

ا 82,525 رغد علي بحاو علي 12  جي د جد  

ا 82,124 سارة توفيق عبد منهل 13  جي د جد  

ا 81,975 مروه نعمان داود مهدي 14  جي د جد  

ا 81,468 ضمياء خليل رشيد علي 15  جي د جد  

ا 81,257 محمد جمهور شاطي بحر 16  جي د جد  

ا 81,198 حنين حسين علي حيدر 17  جي د جد  

ا 81,064 مها جواد حسن يعكوب 18  جي د جد  

ا 80,958 اطياف محمد شكر محمود 19  جي د جد  

ا 80,891 دعاء رياض حسن كاظم 20  جي د جد  

 
 ( . دعاء رياض حسن كاظم)(  20 وتنتهي بالتسلسل ) (  ابتهال صالح عمر حسن  ) (1القائمة تبدأ بالتسلسل رقم ) -ظة:وحمل
 
 
 
 
 

                                                                                                                             توقيع عميد الكلية      الطلبة الصباحي معاون العميد لشؤونتوقيع     التسجيل الصباحي توقيع مدير شعبة   هوتوقيع  رئيس القسمختم 

   ةالتخرج االلكتروني ةومظنم

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي             
 جامعة ديالى
  ةنساني  كلية التربية للعلوم اإل

ة  خريجو قسم ) اللغة العربي ة ( الدراسة الصباحي 
ل -م (  2016 -2015للعام الدراسي : )  الدور األو 

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

ا 80,794 حنين تحسين صكبان مطر 21  جي د جد  

ا 80,309 غيداء محمد جميل ابراهيم 22  جي د جد  

ا 80,144 د احمدهبة  محمد رشي 23  جي د جد  

د 79,923 زمن مؤيد نوري علي 24  جي 

د 79,715 نورا احمد جبار ارحيم 25  جي 

د 79,501 نعمه باش مخلف هاي 26  جي 

د 79,227 آمنة كاظم محمد خميس 27  جي 

د 79,178 هبه ثائر عادل اغضيب 28  جي 

د 79,176 آزل نعمان داود سلمان 29  جي 

د 78,879 هللا  جريديحنين رحيم عبد 30  جي 

د 78,690 دعاء ياسين علي جاسم 31  جي 

د 78,641 زهراء سالم عبد كاظم 32  جي 

د 78,545 رقيه ابراهيم جهاد  كاظم 33  جي 

د 78,534 وفاء علي حسين علي 34  جي 

د 78,508 ابتهال هشام عدنان حاتم 35  جي 

د 78,291 عبير جعفر جاسم محمد 36  جي 

د 78,259 نعان سعدون شفيقبدريه ك 37  جي 

د 78,221 هند علي لفته حمد علي 38  جي 

د 78,211 شهد هاشم محمد عباس 39  جي 

د 78,094 حنين جاسم محمد  نصيف 40  جي 

 
 ( . حنين جاسم محمد  نصيف)( 40وتنتهي بالتسلسل ) ( حنين تحسين صكبان مطر) (21القائمة تبدأ بالتسلسل رقم ) -ملحوظة:

 
 
 
 
                                                                                                                            توقيع عميد الكلية    معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحيتوقيع    توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي    ه  وتوقيع  رئيس القسمم خت

 

 ة تخرج االلكترونيال ةومظمن

 التسجيل الصباحي شعبة 



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            
 جامعة ديالى
  ةنساني  كلية التربية للعلوم اإل

ة  خريجو قسم ) اللغة العربي ة ( الدراسة الصباحي 
ل -م (  2016 -2015للعام الدراسي : )  الدور األو 

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

د 78,032 فاطمة جمعه جواد محمد 41  جي 

د 77,987 احمد ابراهيم سبع  ذياب 42  جي 

د 77,958 غفران خالد نصيف جاسم 43  جي 

د 77,862 احالم فتح هللا ابراهيم جاسم 44  جي 

د 77,772 حسين خالد ابراهيم  جار هللا 45  جي 

د 77,713 عبد القادر لطيف حمادي عبدهللا 46  جي 

د 77,671 آية مهدي عبدالرحمن بحر 47  جي 

د 77,617 مهند جبار سحاب مطر 48  جي 

د 77,473 هاجر ابراهيم خليفه كاظم 49  جي 

د 77,411 كوثر خليل رحيم محمود 50  جي 

د 77,391 اكرام مظهر ذياب  غضبان 51  جي 

د 77,336 شهد بالل احمد خلف 52  جي 

د 77,319 اماني باسم محمدعلي جاسم 53  جي 

د 77,288 راوية رشيد هادي محمد 54  جي 

د 77,287 ندى اياد ابراهيم عليوي 55  جي 

د 77,038 شيرين عبد الكريم محمد شكر 56  جي 

د 76,873 شيماء حميد عبدهللا  مهدي 57  جي 

د 76,784 ايمان عباس ذياب محمد 58  جي 

د 76,768 زينب شاكر محمود خلف 59  جي 

د 76,748 عثمان عبد احمد جاسم 60  جي 

 
 ( . عثمان عبد احمد جاسم ()60( وتنتهي بالتسلسل )  فاطمة جمعه جواد محمد) (41قائمة تبدأ بالتسلسل رقم )ال -ملحوظة:

 
 
 
 

                                                                                                                            توقيع عميد الكلية       معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحيتوقيع    توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي  ه   وتوقيع  رئيس القسمختم 

 

 ة  التخرج االلكتروني ةومظمن

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي             
 جامعة ديالى
  ةنساني  كلية التربية للعلوم اإل

ة  خريجو قسم ) اللغة العربي ة ( الدراسة الصباحي 
ل -م (  2016 -2015: )للعام الدراسي   الدور األو 

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

د 76,310 أثار قيس عبد هللا جبار 61  جي 

د 76,059 سهاد سليم محيميد عواد 62  جي 

د 75,904 نور نزار فاضل حميد 63  جي 

د 75,731 ديانا نديم هادي علي 64  جي 

د 75,500 كوثر علي محمد عبدهللا 65  جي 

د 75,380 وجدان عبدهللا مجيد ياسين 66  جي 

د 75,379 صالح محمود سليم هأمن 67  جي 

د 75,357 منى خضير بالص محمود 68  جي 

د 75,169 ايمان حسين محسن علي 69  جي 

د 75,145 هند مظهر طه سلمان 70  جي 

د 74,881 ساره سهيل عبد هللا علي 71  جي 

د 74,876 صالحشهد جواد داود  72  جي 

د 74,842 أفياء فاضل عباس دلو 73  جي 

د 74,718 مروه وسام نجم عبدهللا 74  جي 

د 74,580 سرى عبدالكريم عبدهللا ولي 75  جي 

د 74,446 عباس جياد خادم علي 76  جي 

د 74,360 عثمان غالب عبد رشيد 77  جي 

د 74,330 أستبرق عدنان ناصر حسين 78  جي 

د 74,290 عامر ابراهيم نور برهان 79  جي 

د 74,283 هبه مازن عبدالحسين كاظم 80  جي 

 
 ( .  هبه مازن عبدالحسين كاظم )(08وتنتهي بالتسلسل )  (أثار قيس عبد هللا جبار )(61القائمة تبدأ بالتسلسل رقم ) -ملحوظة:

 
 
 
 

                                                                                                                              توقيع عميد الكلية       معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي توقيع   توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي   ه  وتوقيع  رئيس القسمختم 

 

 ة  التخرج االلكتروني ةومظمن

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي             
 جامعة ديالى

  ةنساني  لتربية للعلوم اإلكلية ا

ة  خريجو قسم ) اللغة العربي ة ( الدراسة الصباحي 
ل -م (  2016 -2015للعام الدراسي : )  الدور األو 

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

د 74,035 زينب محمد صيهود محمود 81  جي 

د 74,025 عذراء خالد حميد عباس 82  جي 

د 73,997 هاشم جاسم محمدنوره  83  جي 

د 73,915 نوره سليمان حمد سليمان 84  جي 

د 73,812 سهام اسماعيل محمود حميد 85  جي 

د 73,597 ايالف نجم عبد عباس 86  جي 

د 73,557 علي محمد نايف خضير 87  جي 

د 73,533 ريم علي عبيد عبدالرسول 88  جي 

د 73,481 مهند عدنان مبارك حميد 89  جي 

د 73,475 شهد حواس خلف حسين 90  جي 

د 73,308 نور مكي حميد  حسين 91  جي 

د 73,293 محمد صالح عزيز علي 92  جي 

د 73,244 دعاء محمد حسين حيدر 93  جي 

د 73,156 زينب جاسم عباس عبد 94  جي 

د 73,085 سجى فاضل فرحان خلف 95  جي 

د 73,078 منى محمود مرزه جاسم 96  جي 

د 72,993 ن مهدي احمدنوره فرحا 97  جي 

د 72,956 زينب فاضل صالح عواد 98  جي 

د 72,815 رواء صفاء محمود عيدان 99  جي 

د 72,732 سهير نعيم فهد عبد هللا 100  جي 

 
 ( سهير نعيم فهد عبد هللا)(100وتنتهي بالتسلسل )(  زينب محمد صيهود محمود) (81القائمة تبدأ بالتسلسل رقم ) -ملحوظة:

 
  
 
 

                                                                                                                              توقيع عميد الكلية       معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحيتوقيع    توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي   ه وتوقيع  رئيس القسمختم 

 

 ة التخرج االلكتروني ةومظمن

 التسجيل الصباحي شعبة 



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي             
 جامعة ديالى
  ةنساني  كلية التربية للعلوم اإل

ة  خريجو قسم ) اللغة العربي ة ( الدراسة الصباحي 
ل -م (  2016 -2015للعام الدراسي : )  الدور األو 

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

د 72,550 صيف جاسمعلياء جابر ن 101  جي 

د 72,523 حسين هادي حبيب موسى 102  جي 

د 72,409 علياء احمد فرحان خليفه 103  جي 

د 72,313 اسراء علي كريم محمد 104  جي 

د 72,227 زينب ثاير مغير عبدهللا 105  جي 

د 72,210 رحاب محمد عبد هللا ثابت 106  جي 

د 72,172 هاجر رشيد مصطاف جاسم 107  جي 

د 72,091 عبير قاسم عباس جاسم 108  جي 

د 72,070 حارث حسين اسماعيل خصباك 109  جي 

د 72,002 صبا يحيى صالح احمد 110  جي 

د 71,917 رائد مزهر سحاب مطر 111  جي 

د 71,810 براء قحطان علي حسين 112  جي 

د 71,701 اسراء محمد داود سلمان 113  جي 

د 71,526 مالك علي سلمان طراد 114  جي 

د 71,491 علي حقي شفيق  غافل 115  جي 

د 71,357 غفران فاضل ابراهيم جاسم 116  جي 

د 71,299 مريم قيس كاظم  شهباز 117  جي 

د 71,196 شيماء نجم عطيه نجم 118  جي 

د 71,139 رفله طارق عبد الكريم امين 119  جي 

د 70,926 صابرين غسان عبد المجيد علي 120  جي 

 
  .(  صابرين غسان عبد المجيد علي) (120وتنتهي بالتسلسل ) (علياء جابر نصيف جاسم )(101القائمة تبدأ بالتسلسل رقم ) -ملحوظة:

 
 
 
 

                                                                                                                              توقيع عميد الكلية       معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحيتوقيع    توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي   ه  وتوقيع  رئيس القسمختم 

 

 ة التخرج االلكتروني ةومظمن

 التسجيل الصباحي شعبة 



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي             
 جامعة ديالى
  ةنساني  كلية التربية للعلوم اإل

ة  خريجو قسم ) اللغة العربي ة ( الدراسة الصباحي 
ل -م (  2016 -2015عام الدراسي : )لل  الدور األو 

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

د 70,857 شيماء احمد حسين عيسى 121  جي 

د 70,635 فاتن ذياب خماس أحمد 122  جي 

د 70,492 اسماء  محمد حمود غربي 123  جي 

د 70,199 نور غسان هادي عبدعلي 124  جي 

د 70,146 ير منذر بندر فرجبش 125  جي 

ط 69,964 محمد صكبان فيصل علي 126  متوس 

ط 69,879 أسيل متعب محمد موسى 127  متوس 

ط 69,849 فاتن سهيل حميد عيال 128  متوس 

ط 69,769 احمد  عامر حمود أحمد 129  متوس 

ط 69,752 سعد حبيب ابراهيم عيدان 130  متوس 

ط 69,663 رامي رياض شاكر  محمود 131  متوس 

ط 69,487 رواء صالح علي فياض 132  متوس 

ط 69,430 عبد الجبار خليل ابراهيم فدعم 133  متوس 

ط 69,308 حسام محمود محمد محمود 134  متوس 

ط 69,284 رامي طالب فاضل سلمان 135  متوس 

ط 68,977 أيات مثنى  كريم ظاهر 136  متوس 

 طمتوس   68,966 دعاء صالل بحر جواد 137

ط 68,946 لقاء علي عبيد مهدي 138  متوس 

ط 68,890 غفران وهيب منصور حسين 139  متوس 

ط 68,796 سراب عدنان كاظم جواد 140  متوس 

 
 ( .  سراب عدنان كاظم جواد)(  140وتنتهي بالتسلسل )(    شيماء احمد حسين عيسى) (112القائمة تبدأ بالتسلسل رقم ) -ملحوظة:

 
 
 
 

                                                                                                                              توقيع عميد الكلية       معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحيتوقيع     توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي  ه وتوقيع  سمرئيس القختم 

 

 ة  اللكترونيالتخرج ا ةومظمن

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي               
 جامعة ديالى
  ةنساني  كلية التربية للعلوم اإل

ة  خريجو قسم ) اللغة العربي ة ( الدراسة الصباحي 
ل -م (  2016 -2015للعام الدراسي : )  الدور األو 

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

ط 68,678 خلود داخل جالب رغيف 141  متوس 

ط 68,590 صبا صكبان حسين علي 142  متوس 

ط 68,563 أثار روكان جرمط عبدهللا 143  متوس 

ط 68,544 ابوبكر حسين  جمعة  حسين 144  متوس 

ط 68,439 مروان رمضان حمد خضير 145  متوس 

ط 68,024 عائشه كريم ذياب احمد 146  متوس 

ط 67,941 عمر جمعه كامل حميد 147  متوس 

ط 67,877 عثمان حسين جمعه حسين 148  متوس 

ط 67,776 محمد سامي عبود احمد 149  متوس 

ط 67,694 مروان عباس علوش حميد 150  متوس 

ط 67,623 محمد شهاب احمد محمد 151  متوس 

ط 67,614 علي وادي طلب محمد 152  متوس 

ط 67,571 رغد يحيى فرحان كشكول 153  متوس 

ط 67,356 دهاجر هاشم سلمان احم 154  متوس 

ط 67,227 رامي صالح حليو حسين 155  متوس 

ط 67,047 سمر تحسين محمد صالل 156  متوس 

ط 67,045 سارة خميس خليل محمد 157  متوس 

ط 66,952 عذراء عبد سالم محمد 158  متوس 

ط 66,833 حيدر احمد عواد كاظم 159  متوس 

ط 66,626 ضياء متعب طعس فدعم 160  متوس 

  

 ( .ضياء متعب طعس فدعم( )  601(  وتنتهي بالتسلسل )خلود داخل جالب رغيف ()141القائمة تبدأ بالتسلسل رقم ) -ظة:ملحو
 
 
 

   توقيع عميد الكلية       معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحيتوقيع    توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي   ه وتوقيع  رئيس القسمختم 

 ة  التخرج االلكتروني ةومظمن

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    ة التعليم العالي والبحث العلميوزار             
 جامعة ديالى
  ةنساني  كلية التربية للعلوم اإل

ة  خريجو قسم ) اللغة العربي ة ( الدراسة الصباحي 
ل -م (  2016 -2015للعام الدراسي : )  الدور األو 

 

                                                                                                                            

 التقدير معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

ط 66,561 مهند حميد محمود حميد 161  متوس 

ط 66,532 يسرى رياض منعم سعيد 162  متوس 

ط 66,529 ايمان محمد عبدالعزيز رشيد 163  متوس 

طمتو 66,438 نريمان جمال اسماعيل بيات 164  س 

ط 66,411 ختام مزعل مجبل رجب 165  متوس 

ط 66,321 يوسف جواد ايوب جواد 166  متوس 

ط 66,299 ايمان نادر سلمان موسى 167  متوس 

ط 66,111 الهام مجيد فؤاد علي 168  متوس 

ط 66,001  احمد محمد علي محسن  169  متوس 

ط 66,001 مارين طالب عبدهللا صالح 170  متوس 

ط 65,960 عم جبار محمدمحمد من 171  متوس 

ط 65,932 نور مولود علي عبدهللا 172  متوس 

ط 65,895 سيف عماد حسن سلمان 173  متوس 

ط 65,828 شهد وليد خليل ابراهيم 174  متوس 

ط 65,492 الغنيعبد هللا غني جميل عبد 175  متوس 

ط 65,360 عبدهللا احمد عبدهللا درويش 176  متوس 

ط 65,308 احي عباسضفاف ياسين ض 177  متوس 

ط 65,258 حنين حامد رشيد كامل 178  متوس 

ط 65,241 سماء رعد قاسم خميسا 179  متوس 

ط 65,162 نغام محمود رحمن خضيرا 180  متوس 

 

  ( نغام محمود رحمن خضيرا( ) 180وتنتهي بالتسلسل )(مهند حميد محمود حميد ()161القائمة تبدأ بالتسلسل رقم ) -ملحوظة:
 
 
 

  توقيع عميد الكلية       معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحيتوقيع    توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي   ه وتوقيع  رئيس القسمختم 

 ة التخرج االلكتروني ةومظمن

 التسجيل الصباحي شعبة 



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي             
 جامعة ديالى
  ةنساني  كلية التربية للعلوم اإل

ةخريجو قسم ) اللغة العربي ة ( ا  لدراسة الصباحي 
ل -م (  2016 -2015للعام الدراسي : )  الدور األو 

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

ط 65,077 حسين هسهير ماجد نعم 181  متوس 

ط 64,954 مصطفى اسماعيل حسن علوش 182  متوس 

ط 64,882 هند عادل حسين عباس 183  متوس 

ط 64,557 حسينواثق حامد كامل   184  متوس 

ط 64,518 عصام فاضل دحام جواد 185  متوس 

ط 63,965 محمد رائد  طه عزيز 186  متوس 

ط 63,919 الدين احمد حسين زيدان سيف 187  متوس 

ط 63,600 محمد فتح هللا حسين رشيد 188  متوس 

ط 63,570 هدى عبدالصمد ساالر  حسين 189  متوس 

ط 63,500 والء  محسن عليوي ياسين 190  متوس 

ط 63,322 عذراء شاكر محمود عذب 191  متوس 

ط 63,077 مها ستار جريو  ضيدان 192  متوس 

ط 62,928 عبد زينب عبد الكريم حسين 193  متوس 

ط 62,918 سوزان اسماعيل نوري عبدالحسين 194  متوس 

ط 62,848 عواد همحمد احمد جمع 195  متوس 

ط 62,846 محمد طارق محمد مراد 196  متوس 

ط 62,828 وليد صالح جاسم محمد 197  متوس 

ط 62,581 زينب قاسم محمد جاسم 198  متوس 

ط 62,422 حمدصالح الدين مبدر ياس  199  متوس 

ط 62,283 حمد جاسماحمد قاسم ا 200  متوس 

 

 ( .  حمد جاسماحمد قاسم ا)( 200(  وتنتهي بالتسلسل )حسين هسهير ماجد نعم ()181القائمة تبدأ بالتسلسل رقم ) -ملحوظة:
 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية       معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحيتوقيع    توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي    هوتوقيع  رئيس القسمختم 

 

 ة التخرج االلكتروني ةومظمن

 التسجيل الصباحي شعبة 



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي             
 جامعة ديالى
  ةنساني  كلية التربية للعلوم اإل

ةخري  جو قسم ) اللغة العربي ة ( الدراسة الصباحي 
ل -م (  2016 -2015للعام الدراسي : )  الدور األو 

 

 التقدير معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

ط 61,961 أسيل محمود سلمان منشد 201  متوس 

ط 61,882 لؤي قصي ياسين خضير 202  متوس 

طم 61,781 مصطفى عدنان عرب ظاهر 203  توس 

ط 61,759 محمد ضياء حاتم كاظم 204  متوس 

ط 61,607 باسم محمد حمودي  سوادي 205  متوس 

ط 61,308 علي ياسين استبرق عبدالستار 206  متوس 

ط 61,161 نور مزهر ابراهيم منصورا 207  متوس 

ط 61,142 هبيداء اسماعيل ابراهيم  خليف 208  متوس 

ط 60,649 مرتضى حميد داود خميس 209  متوس 

ط 60,629 علي احمد سعدون علي 210  متوس 

ط 60,520 عبد الوهاب مصطفى محمد علوان 211  متوس 

ط 60,413 ضحى احمد صالح عبدالكريم 212  متوس 

ط 60,355 شفاء احمد خلف سلمان 213  متوس 

ط 60,164 مؤتمن مهند غالب عبدالحميد 214  متوس 

 لمقبو 59,941 زينب ناصر شهاب احمد 215

 مقبول 59,578 سفيان يوسف حسين  حبيب 206

 مقبول 58,786 جاسم سعيد حسن علي 217

 مقبول 58,642 حمد علي حسن دكدكا 218

 مقبول 57,475 ايهاب خضير نصيف جاسم 219

 

 
 . (ضير نصيف جاسم ايهاب خ( )   921(  وتنتهي بالتسلسل )أسيل محمود سلمان منشد()  201القائمة تبدأ بالتسلسل رقم ) -ملحوظة:

 

 

 

 

  توقيع عميد الكلية       معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحيتوقيع    توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي   ه وتوقيع  رئيس القسمختم 

 

 ة التخرج االلكتروني ةومظمن

 التسجيل الصباحي شعبة 



  

 

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (علوم القرآن والتربية االسالميةقسم ) اخريجو

  االولالدور  -(2016-2015) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 امتياز 93.963 رانيه ستار جبار ردام 1

 امتياز 92.421 دعاء ابراهيم احمد قادر 2

 امتياز 92.027 هند خليل ابراهيم عبيد 3

 امتياز 91.607 هاني مطلك فرمان هاشم 4

 امتياز 90.749 شيرين وهيب عطيه سبع 5

 امتياز 90.444 سارة مظهر علي حسين 6

 جيد جدا   89.723 لالرحيم جمي عباس محمد عبد 7

 جيد جدا   89.563 يسحر سالم عبد جريذ 8

 جيد جدا   87.759 سهاد مخلف صالح حمد 9

 جيد جدا   86.741 سالي رشيد محمد مرشود 10

 جيد جدا   86.639 عاصم غانم حسين حميد 11

 جيد جدا   86.265 شذى ابراهيم علي لطيف 12

 جيد جدا   86.085 والء محمد حسن شطب 13

 جيد جدا   85.632 رواسي رعد طلفاح حبيب 14

 جيد جدا   85.506 رحيمه ناظم خميس حسن  15

  
 

  (رحيمه ناظم خميس حسن.15) بإسم   وتنتهي (رانيه ستار جبار ردام. 1) بإسم  القائمة تبدأ  مالحظة:            
 
 
 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    - التسجيل الصباحي توقيع مدير شعبة    -   رئيس القسم عختم وتوقي
 
 
 
 
 

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (علوم القرآن والتربية االسالميةقسم ) اخريجو

 االول ر الدو -(2016-2015) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 جيد جدا   85.370 مريم عقيل خليل ابراهيم 16

 جيد جدا   85.182 رؤى ابراهيم عكله احمد 17

 جيد جدا   84.807 فاطمه شاكر محمود حسين 18

 جيد جدا   84.631 مراد كاظم جواد حسين 19

 جيد جدا   84.117 حمدطالب فليح حسن م 20

 جيد جدا   83.547 خلف رشيد خلف سلطان 21

 جيد جدا   83.431 يوسف عبد الوهاب احمد محمد 22

 جيد جدا   83.414 هديل هادي حسين علي 23

 جيد جدا   83.171 نرجس داود عواد زباله 24

 جيد جدا   83.049 دالل كاظم خضير عوزي 25

 يد جدا  ج 82.863 رسل محمود مصلح نجم 26

 جيد جدا   82.770 خلف احمد حسن قسمه 27

 جيد جدا   82.652 هيام صالح مهدي احمد 28

 جيد جدا   82.299 هبه هادي فرحان خلف 29

 جيد جدا   82.273 فاطمة جليل جسام حمود 30

  
 

  (. فاطمة جليل جسام حمود30) بإسم   وتنتهي (مريم عقيل خليل ابراهيم. 16) بإسم  القائمة تبدأ  مالحظة:            
 
 
 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 
 
 
 
 

   -كترونيةج االليالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (علوم القرآن والتربية االسالميةقسم ) اريجوخ

 االول الدور  -(2016-2015) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 جيد جدا   82.055 هدير ستار لطيف حسين  31

 جيد جدا   81.780 احمد علي جبار صالح 32

 جيد جدا   81.732 سالم عادل مجيددالل عبد ال 33

 جيد جدا   81.501 مها قادر عباس فيصل 34

 جيد جدا   81.171 خنساء عبد المنعم رشيد عبد 35

 جيد جدا   81.060 زياد طارق علي صالح 36

 جيد جدا   81.059 ماني علي عبد هللا حسين ا 37

 جيد جدا   80.877 رسول جاسم حيون صالح 38

 جيد جدا   80.861 مد بدررفاه طالل اح 39

 جيد جدا   80.430 صالح سلطان علي احمد 40

 جيد جدا   80.249 اسراء وليد حميد محمود 41

 جيد جدا   80.074 غفران عبد كاظم مهدي 42

 جيد 79.973 فالح ماهود صالح حسن 43

 جيد 79.449 عباس عون فاضل رشيد 44

 جيد 79.448 مريم سعد محمد حاجم 45

  
 

  (. مريم سعد محمد حاجم45) بإسم وتنتهي (. هدير ستار لطيف حسين31) بإسم  القائمة تبدأ  مالحظة:            
 
 
 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 
 
 
 
 

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    لتعليم العالي والبحث العلميوزارة ا            
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (علوم القرآن والتربية االسالميةقسم ) اخريجو

 االول الدور  -(2016-2015) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 جيد 79.417 دنجاح حسن علي محم 46

 جيد 79.339 تقوى كريم علوان حسين 47

 جيد 79.294 سجا كامل محمد حسين 48

 جيد 78.970 فائزه محمد قادر عبود 49

 جيد 78.356 مروه محمود هاشم محمود 50

 جيد 78.301 فاطمه محمد حسين شرف 51

 جيد 78.292 حماده خليل ابراهيم عبد هللا 52

 جيد 78.175 ق حسنعال حيدر عبد الخال 53

 جيد 78.019 غفران عبد محمد منصور 54

 جيد 77.831 محمد جاسم محمدعلي احمد 55

 جيد 77.364 سيف محمد لطيف بريج 56

 جيد 77.196 زبيده كريم علي حميد 57

 جيد 76.899 ساره صبار رشيد حميد 58

 جيد 76.874 صفا رحمن احمد حمزه 59

 جيد 76.618 ساره علي صالح عباس  60

  
 

  (ساره علي صالح عباس. 60) بإسم   وتنتهي (.نجاح حسن علي محمد 46) بإسم  القائمة تبدأ  مالحظة:            
 
 
 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 
 
 
 
 

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (علوم القرآن والتربية االسالميةقسم ) اخريجو

 االول الدور  -(2016-2015) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 جيد 76.560 ورود حميد محسن علي 61

 جيد 76.402 ندى رشيد حميد محمد 62

 جيد 76.078 جوهر حسين حميد جوهر 63

 جيد 76.020 عماد الدين خليل ابراهيم هجن 64

 جيد 75.661 هبه هادي اسماعيل عبدعلي 65

 جيد 75.397 ريام مقداد عباس عبد الوهاب 66

 جيد 75.330 سحر صباح مهدي اسماعيل 67

 جيد 75.276 ميسون مزهر محمد احمد 68

 جيد 74.644 عذراء عامر حسين علوان 69

 جيد 74.621 شروق علي عبد هللا حسين 70

 جيد 74.300 حسن عبد محمود سلمان 71

 جيد 74.218 تقوى سلمان سعدون عباس 72

 جيد 74.091 ايمان موزر حسين رشيد 73

 يدج 73.828 مالك خليل ماهود مجيد 74

 جيد 73.425 اخالص عداي عبد فليح 75

  
 

  (. اخالص عداي عبد فليح75) بإسم   وتنتهي (.ورود حميد محسن علي61) بإسم  القائمة تبدأ  مالحظة:            
 
 
 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 
 
 
 
 

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (علوم القرآن والتربية االسالميةقسم ) اخريجو

 االول الدور  -(2016-2015) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 جيد 73.409 اسراء ياسين صالح اسماعيل 76

 جيد 73.244 آمال محمود زمان حبيب 77

 جيد 73.007 ياسمين شوكت عبد الهادي احمد 78

 جيد 72.953 خضير عباس مصطاف همرو 79

 جيد 72.556 اسراء قاسم كاظم خيون 80

 جيد 72.549 نسرين عامر نافع عباس 81

 جيد 72.514 سمية خالد كامل محمد 82

 جيد 72.165 منى موفق ثامر حسن 83

 جيد 72.102 هاجر كريم عبد الحسين سعيد 84

 جيد 72.005 شيماء جبار محمد حسن 85

 جيد 71.862 ساره رشيد حميد علوان  86

 جيد 71.793 ساره يعكوب علي عباس 87

 جيد 71.695 شهد عبد الجبار ابراهيم حمود 88

 جيد 71.687 بتول قيس خضير عباس  89

 جيد 71.543 خطاب رضا احمد لطيف 90

  
 

  (.خطاب رضا احمد لطيف90) بإسم   وتنتهي (.اسراء ياسين صالح اسماعيل76) بإسم  القائمة تبدأ  مالحظة:            
 
 
 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -حي توقيع مدير شعبة التسجيل الصبا    -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 
 
 
 
 

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (علوم القرآن والتربية االسالميةقسم ) اخريجو

 االول دور ال -(2016-2015) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 جيد 71.482 لطيف حبيب احمد لطيف 91

 جيد 71.419 محمد حسين محمد عباس  92

 جيد 71.360 ياد غازي كاظمعلي ا 93

 جيد 71.277 مصطفى احمد علي رضا 94

 جيد 71.177 هبه واثق شاكر رميض 95

 جيد 71.010 مد نصر هللا حسينمروة مح 96

 جيد 70.949 ايمان محمد جاسم محمد 97

 جيد 70.925 هاله كمال قدور عبد هللا  98

 جيد 70.508 عبد الواحد هندي خضير نجم 99

 جيد 70.492 حسن هادي حسين جاسم 100

 جيد 70.467 عال فاضل ابراهيم محمد 101

 جيد 70.462 جاسم محمد خلف حسين 102

 متوسط 69.892 موفق صالح حمو حسين 103

 متوسط 69.775 ايهاب مؤيد حسن خضير 104

 متوسط 69.708 هشام احمد مجيد حسين 105

  
 

  (هشام احمد مجيد حسين.105) بإسم   وتنتهي (.لطيف حبيب احمد لطيف91) بإسم  القائمة تبدأ  مالحظة:            
 
 
 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -قيع مدير شعبة التسجيل الصباحي تو    -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 
 
 
 
 

   -االلكترونيةج يالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (علوم القرآن والتربية االسالميةقسم ) اخريجو

 االول الدور  -(2016-2015) عام الدراسيلل
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 متوسط 69.648 ماجد ياسر عباس غركان 106

 متوسط 69.621 محمود حمد محمد ظاهر 107

 متوسط 69.592 زينب خالد خليل ابراهيم 108

 متوسط 69.519 مروه ستار عواد خميس 109

 متوسط 69.315 زينه جاسم متعب جاسم 110

 متوسط 69.128 همام عدنان مهدي عبد المحسن 111

 متوسط 69.097 جنان قاسم صالح محمد 112

 متوسط 68.823 ميسم جاسم محمد سلمان 113

 متوسط 68.658 رويده خالد محمود عبد هللا 114

 متوسط 68.582 شكريه حامد شهاب عبد الوهاب 115

 متوسط 68.387 وب وليد يوسف محمديعق 116

 متوسط 68.367 سمر جاسم محمد عبد الحسين 117

 متوسط 68.309 رونق اسماعيل خليل ابراهيم 118

 متوسط 67.543 سهاد عبد الخالق سلمان سلطان 119

 متوسط 67.442 ياسر مهدي صالح سلوم 120

  
 

  (.ياسر مهدي صالح سلوم120) بإسم   وتنتهي (ياسر عباس غركان.ماجد 106) بإسم  القائمة تبدأ  مالحظة:            
 
 
 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 
 
 
 
 

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (علوم القرآن والتربية االسالميةقسم ) اخريجو

 االول الدور  -(2016-2015) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 متوسط 67.347 وسن كريم علي ناصر 121

 متوسط 66.877 اسراء خالد محمود كاظم 122

 متوسط 66.877 مصطفى رعد دروش وكاع 123

 متوسط 66.797 عصام جاسم محمد خلف 124

 متوسط 66.763 عبد الرحمن رعد خضير ياسين  125

 متوسط 66.614 أحمد طه رحيم نافع 126

 متوسط 66.400 عمر صالح مجول خلف 127

 متوسط 66.387 كمال حاتم شمس رحيم 128

 متوسط 66.128 القادر حميد رحمة هللاعمر عبد  129

 متوسط 65.671 عمر احمد ياسين حمد 130

 متوسط 65.372 محمد علي عبد الزاق علوان 131

 متوسط 65.327 عبد هللا رعد كنعان داود 132

 متوسط 65.241 نورس عدنان حمزة عباس 133

 متوسط 64.282 صالح مهوس عبد فرحان 134

 متوسط 63.436 علي سبع خميس عباس 135

  
 

  (.علي سبع خميس عباس135) بإسم   وتنتهي (.وسن كريم علي ناصر121) بإسم  القائمة تبدأ  مالحظة:            
 
 
 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 
 
 
 
 

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (علوم القرآن والتربية االسالميةقسم ) اخريجو

 االول الدور  -(2016-2015) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 متوسط 63.090 علي سحاب حمود عبد 136

 متوسط 62.749 حمن عماد احمد شكررعبد ال 137

 متوسط 62.548 عبد القهار حامد امين سليم 138

 متوسط 62.018 رجاء عباس حرب مظلوم 139

 متوسط 61.646 عبد الرحمن حميد عبد هللا شريده 140

 متوسط 61.567 وسام مظهر علي احمد 141

 متوسط 61.517 ان حافظ جاسم محمد عمر 142

 متوسط 61.324 أصيل صباح عبد االمير علي 143

 متوسط 61.147 نافع عبد الحسن احمد شوكه 144

  
 
 
 
 

  (.نافع عبد الحسن احمد شوكه414) بإسم   وتنتهي (.علي سحاب حمود عبد136) بإسم  القائمة تبدأ  مالحظة:            
 
 
 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   القسم رئيس ختم وتوقيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (التاريخخريجو قسم )

  االولالدور  -(2016-2015) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 جيـــد جدا   87.161 احمد محمد حسين كاظم  1

 جيـــد جدا   84.132 احمد علي منصور حسين  2

 جيـــد جدا   81.855 نورس هاشم عبد هللا روضان  3

 جيـــد جدا   80.529 ايمان سعد شريف علوي  4

 جيـــد 79.948 مروان جمهور محمود اسماعيل  5

 جيـــد 79.805 بلسم يوسف صائب حسين  6

 ــدجيـ 78.910 ايمان فليح حسن جاسم  7

 جيـــد 78.711 بشائر طالل دلو حجي  8

 جيـــد 77.787 حنان محمود تايه فرج  9

 جيـــد 77.731 نور عبد الجبار كاظم رضا  10

 جيـــد 77.699 اسمهان وهيب منصور حسين  11

 جيـــد 76.959 هدى حردان صباح حمادي  12

 جيـــد 75.503 سهاد عباس كريم مجيد  13

 ـــدجي 75.477 هاله محمد حسن علي  14

 جيـــد 75.267 وجدان مجيد عبد علي  15

 جيـــد 75.078 رحاب محمود شكوري حمودي  16

 جيـــد 75.009 مالك جمال عبود حسين  17

 جيـــد 74.944 زينب جاسم حمادي عيدان  18

 جيـــد 74.909 حمداحسام احمد حمد   19

 جيـــد 74.814 سعاد كريم طاهر محمود  20

 

 (سعاد كريم طاهر محمود)بإسم   -20 وتنتهي (احمد محمد حسين كاظم)مبإس  -1 القائمة تبدأ  مالحظة:
 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    - التسجيل الصباحي توقيع مدير شعبة    -   رئيس القسم عختم وتوقي

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            
 جامعة ديالى

  لية التربية للعلوم االنسانيةك

 الدراسة الصباحية (التاريخخريجو قسم )

 االول الدور  -(2016-2015) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 جيـــد 74.715 اسماء رباح مجيد طاهر 21

 جيـــد 74.320 سهى صباح كامل خضير 22

 جيـــد 74.248 حميد ناصر زمن موفق 23

 جيـــد 74.176 حسناء علي مجيد حسون 24

 جيـــد 74.081 هديل عبدالوهاب علي عطيه 25

 جيـــد 73.787 رفاه محمود شكوري حمودي 26

 جيـــد 73.695 سهى فاضل عباس علي 27

 جيـــد 73.540 هدى هادي حسين عليوي 28

 جيـــد 73.490  د صالحمحم عبداللطيف محمد صالحعبد هللا  29

 جيـــد 73.161 مهدي عبد علياسراء فاروق  30

 جيـــد 73.107 اسماء محمد عواد سليم 31

 جيـــد 72.972 حمداايمان فاضل حسين  32

 جيـــد 72.223 عمر سمير محمود جاسم 33

 جيـــد 71.786 نرمين جليل عليان جاسم 34

 ـــدجي 71.389 تايبين جواد كاظم حمكي 35

 جيـــد 71.380 زينة وليد عدنان متعب 36

 جيـــد 71.301 ريهام لؤي عبدالخالق عطيه 37

 جيـــد 71.039 كريمة قاسم غائب طعمه 38

 جيـــد 70.992 هيام مزهر عبدالوهاب محمد 39

 جيـــد 70.771 محمد احمد عيسى حمادي 40

 

 (محمد احمد عيسى حمادي) بإسم  -04وتنتهي   (د طاهراسماء رباح مجي)بإسم  -21القائمة تبدأ   مالحظة:
 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            
 جامعة ديالى

  علوم االنسانيةكلية التربية لل

 الدراسة الصباحية (التاريخخريجو قسم )

 االول الدور  -(2016-2015) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 جيـــد 70.327 ميعاد ثائر لطيف محمد 41

 جيـــد 70.278 مصطفى حميد هادي حميد 42

 جيـــد 70.271 سحر يوسف حسين سعيد 43

 جيـــد 70.241 كحالء غازي شلش فثر 44

 جيـــد 70.067 حمداايمان غالب حسب هللا  45

 جيـــد 70.057 مها صباح كامل خضير 46

 جيـــد 70.019 علي احمد ثابت خلف 47

 متوســــط 69.363 نور عامر منصور علي 48

 متوســــط 69.206 دعاء كاظم محمد جعفر 49

 متوســــط 69.072 رشيد عبدالقادر عليحسين  50

 متوســــط 68.838 وئام طه خليل عباس 51

 متوســــط 68.595 بشائر قاسم علي موسى 52

 متوســــط 68.466 سجى محمد كريم عبد 53

 متوســــط 68.445 منى حسين عبد هللا محمود 54

 متوســــط 68.416 شيماء ستار خضير مبارك 55

 متوســــط 68.364 ابراهيم عبدهللا حمزه هادي 56

 متوســــط 68.334 فاطمه حسين حسن هادي 57

 متوســــط 67.684 حنين احمد علي عبد 58

 متوســــط 67.430 محمد ابراهيم رحيم صالح 59

 متوســــط 67.418 ايالف غني علي ناصر 60

 

 (ايالف غني علي ناصر) بإسم  -06نتهي وت (ميعاد ثائر لطيف محمد)بإسم  -41القائمة تبدأ   مالحظة:
 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            
 جامعة ديالى

  ةكلية التربية للعلوم االنساني

 الدراسة الصباحية (التاريخخريجو قسم )

 االول الدور  -(2016-2015) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 متوســــط 67.411 زهراء علي شياع عبدالكريم 61

 متوســــط 67.282 غفران سلمان داود وحيد 62

 متوســــط 67.234 حوراء رحيم كامل جميل 63

 متوســــط 67.229 براهيم جليلاآيه محمد  64

 متوســــط 67.147 ساره ناظم محمود خليل 65

 متوســــط 67.137 رنا عدنان جدعان ديمي 66

 متوســــط 67.007 سحر نجاح كريم أحمد 67

 متوســــط 67.005 علي عطا هللا خليل عامود 68

 متوســــط 66.937 حنين رائد نافع حسين 69

 متوســــط 66.524 محمد كريم اسماعيل صالح 70

 متوســــط 66.277 مروه ابراهيم جاسم محمد 71

 متوســــط 66.270 نزار عبد الرزاق احمد خادم 72

 متوســــط 66.229 مهدي مهوس عبد فرحان 73

 متوســــط 66.130 هناء قاسم ركلي حسن 74

 متوســــط 66.111 أيهاب طه ابراهيم محمد 75

 متوســــط 66.090 االء جمال فاضل حسين 76

 متوســــط 66.082 ضحى ستار صالح عواد 77

 متوســــط 65.944 لبنى حسن حسين سلمان 78

 متوســــط 65.771 نسرين سالم احمد اسماعيل 79

 متوســــط 65.539 كرار خالد عدنان خسرو 80

 
 (كرار خالد عدنان خسرو) بإسم  -08وتنتهي    (زهراء علي شياع عبدالكريم)سم بإ  -61القائمة تبدأ   مالحظة:

 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي            
 ة ديالىجامع

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (التاريخخريجو قسم )

 االول الدور  -(2016-2015) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 متوســــط 65.475 هاله عبد هللا حسون محمد 81

 وســــطمت 64.613 حنان عماد محمد عليوي 82

 متوســــط 64.536 سرمد ستار علي ساجت 83

 متوســــط 64.246 محمود شكر محمود حزوم 84

 متوســــط 64.207 مصطفى سعد رحيم نافع 85

 متوســــط 64.008 عروبه محمود عليوي حمود 86

 متوســــط 63.926 إيالف سعد علي كاظم 87

 متوســــط 63.844 حسن خليفه محجوب حسين 88

 متوســــط 63.502 أنس مقداد جاسم محمد 89

 متوســــط 63.344 دعاء حسين فاضل رحيم 90

 متوســــط 63.325 ايمن قاسم محمد جواد 91

 متوســــط 63.284 سماعيل مهدياعباس كريم  92

 متوســــط 63.240 صالح محمدعليهناء حيدر  93

 متوســــط 63.159 علي حسين حميد هسار 94

 متوســــط 63.107 االء خوام سليمان حسن 95

 متوســــط 63.013 شاكر محمود بوري عبد 96

 متوســــط 63.012 محمد خليل ابراهيم حسن 97

 متوســــط 62.925 مصطفى محمود حبيب محمد 98

 متوســــط 62.875 عماد عالء الدين سعيد جاسم 99

 متوســــط 62.370 نور حسن كاظم حسين 100

 

 (نور حسن كاظم حسين)بإسم   -010وتنتهي  (هاله عبد هللا حسون محمد)بإسم   -81القائمة تبدأ   حظة:مال
 
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - معاون العميد لشؤون الطلبة الصباحي    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة



  

    والبحث العلمي وزارة التعليم العالي            
 جامعة ديالى

  كلية التربية للعلوم االنسانية

 الدراسة الصباحية (التاريخخريجو قسم )

 االول الدور  -(2016-2015) للعام الدراسي
 

 رـــــــــالتقدي معدل التخرج للطالب االسم الرباعي للطالب ت

 متوســــط 62.108 خالد عيسى عمران عيسى 101

 متوســــط 62.012 ياسين فرحانصفا حافظ  102

 متوســــط 62.006 سجى عامر احمد جاسم 103

 متوســــط 61.613 علياء معتز غالب جاسم 104

 متوســــط 61.592 مروه صالح مهدي صالح 105

 متوســــط 61.373 سرى عباس فاضل هادي 106

 متوســــط 61.341 عمر شهاب احمد عبد 107

 متوســــط 61.281 محمود عباس محمود حسين 108

 متوســــط 61.198 ندى مجيد طاهر كلي 109

 متوســــط 61.130 نورس عيسى حسين نصيف 110

 متوســــط 61.053 عال صالح عبد المهدي علوان 111

 متوســــط 60.625 هدى صباح غالم حسن 112

 متوســــط 60.305 اسيل حاتم حميد نصيف 113

 مقبــــول 59.701 صارأحمد حسن هادي ن 114

 مقبــــول 59.560 نور ضياء الدين سلمان زغيتون 115

 مقبــــول 59.180 رسل صادق عبدالواحد محمود 116

 مقبــــول 59.099 محمد ابراهيم حبيب عباس 117

 مقبــــول 59.065 ابراهيم خليل ابراهيم سلمان 118

 مقبــــول 58.783 هدى محمد خلف سلطان 119

 مقبــــول 58.254 اركان عبدالوهاب محمد فرج 120

 مقبــــول 54.023 ميزر مشرف عزيز حسين 121

 

 (ميزر مشرف عزيز حسين)بإسم   -121وتنتهي    (خالد عيسى عمران عيسى) بإسم  -101القائمة تبدأ   مالحظة:
 
 
 

 توقيع عميد الكلية     - عاون العميد لشؤون الطلبة الصباحيم    -توقيع مدير شعبة التسجيل الصباحي     -   رئيس القسم ختم وتوقيع
 

   -ج االلكترونيةيالتخر منظومة

 التسجيل الصباحي شعبة


