
 رياضياتعلوم الجامعة ديالى / كلية العلوم / 

 7102-7102الدراسة الصباحية /السنة الدراسية 

 التنمية( و دورة )النصر

 

 أ.د تحسين حسين مبارك            أ.م.د منذر حمزة راضي          فاتن عبد القادر ابراهيم   

 العميد / وكالة           معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة            مدير التسجيل      

 

 المعدل الدور الجنس الجنسية االسم الرباعي ت

 44,33 االول أنثى عرالٌة فٌحاء فاضل عباس خضٌر 1

 44,43 االول ذكر عرالٌة كرٌم مجٌد رشٌد جمٌل 2

 44,16 االول ذكر عرالٌة وسام علً عبدالحسٌن علوان 3

 43,34 االول أنثى عرالٌة ٌاسٌن طه حسن فاطمه 4

 43,41 االول أنثى عرالٌة زهراء علً دمحم حسن 5

 43,56 االول ذكر عرالٌة حٌدر علوان سوٌلم مسلم 6

 42,34 االول أنثى عرالٌة نورس دمحم سلمان جدوع 4

 41,32 االول ذكر عرالٌة محمود حسٌن محمود علو 4

 41,66 االول أنثى عرالٌة نور داود منصور مضحً 3

 64,64 االول ذكر عرالٌة ساجد علوان ناصر حسٌن 16

 66,42 االول أنثى عرالٌة نورس احمد حمٌد حسن 11

 63,44 االول أنثى عرالٌة ختام احمد محٌمٌد نجم 12

 63,36 االول ذكر عرالٌة دمحم لاسم دمحم حسن 13

 63,14 االول أنثى عرالٌة هٌام فاضل محمود جواد 14

 62,66 االول ذكر عرالٌة اسماعٌل عبد حسن نحش 15

 62,34 االول أنثى عرالٌة مظهر حمادي احمد مروه 16

 61,53 االول أنثى عرالٌة رشٌد نور طارق لفتة 14

 61,34 االول أنثى عرالٌة افنان عبد الكرٌم حمود مجٌد 14

 66,46 االول ذكر عرالٌة ابراهٌم عبد الستار عباس جاسم 13

 66,36 االول أنثى عرالٌة منتهى عبد الخالك سلمان حمودي 26

 66,26 االول ذكر عرالٌة دمحم نوري اسماعٌل  فلٌح 21

 66,64 االول ذكر عرالٌة دمحم ابراهٌم دمحم دمحم امٌن 22

 53,33 االول أنثى عرالٌة تغرٌد حٌدر جلٌل شاكر 23

 53,43 االول ذكر عرالٌة عبدالرحمن دمحم عبد النبً جراد 24

 56,33 االول أنثى عرالٌة وفاء حسن لاسم دمحم 25

 53,36 االول أنثى عرالٌة اٌناس ٌاسر داود سلمان 26
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