
 كٌمٌاءعلوم الجامعة دٌالى / كلٌة العلوم / 

 7102-7102الدراسة الصباحٌة /السنة الدراسٌة 

 التنمٌة( و دورة )النصر

 

 

 أ.د تحسٌن حسٌن مبارن            أ.م.د منذر حمزة راضً          فاتن عبد المادر ابراهٌم   

 العمٌد / وكالة           معاون العمٌد للشؤون العلمٌة والطلبة            مدٌر التسجٌل      

 

 ت اسم الطالب الرباعي الجنسية الجنس الدور المعدل

 1 وفاء ثائر حاتم حمٌد عراقية انثى االول 0129;2

 2 مرٌم موسى دروٌش نظرعلً عراقية انثى االول 200:27

 3 حنٌن حسن علً خالد عراقية انثى االول 200012

 4 جنان دمحم مصلح حسٌن عراقية انثى االول 210290

 5 علً عدنان صالح عٌسى عراقية ذكر االول 210018

 6 عبدالرحمن سعد صعب عبٌد عراقية ذكر االول 280222

 7 ضحى صالح دمحم طه عراقية انثى االول 7;2809

 8 زهراء احمد اسماعٌل بٌات عراقية انثى االول 280811

 9 آٌات ولٌد اسماعٌل ٌاسٌن عراقية انثى االول 280020

 11 ضحى دمحم كاظم نصٌف عراقية انثى االول ;::220

 11 خالد عدنان عبد الرحمن هطٌب عراقية انثى االول 220827

 12 والء علً حسن عبدالرضا عراقية انثى االول :9;220

 13 ساره عامر محمود خضٌر عراقية انثى االول 0881;2

 14 زمن رٌاض علً حسٌن عراقية انثى االول 0017;2

 15 زهراء رعد رشٌد لطٌف عراقية انثى االول 290922

 16 براء اسعد لطوف احمد عراقية انثى االول ;280:1

 17 علوان دمحم مصطفى دمحم حسٌن عراقية ذكر االول 280710

 18 عباس جاسم دمحم كاظم عراقية ذكر االول 270228

 19 اٌه احمد ابراهٌم علوان عراقية انثى االول 270899

 21 باسل مثنى محسن عبد عراقية ذكر االول ;27009

 21 مرٌم حسٌن محسن علً عراقية انثى االول ;27008

 22 مرٌم هاشم حمٌد صالح عراقية انثى االول 200207

 23 حسٌن علً حسن مصطفى عراقية ذكر االول 8;2007

 24 مٌس حمٌد غٌدان كاظم عراقية انثى االول 2000:2

 25 محمود وهابرسل شكر  عراقية انثى االول 200072

 26 انعام اٌاد صادق حمٌد عراقية انثى االول 210880

 27 باسم سعد هللا حسٌن وادي عراقية ذكر االول ;;2102

 28 رند صباح شاكر محمود عراقية انثى االول 210221

 29 هدٌل مجٌد حسن نصر هللا عراقية انثى االول ;:2108

 31 ناصر دمحمحنٌن اٌاد  عراقية انثى االول 210000

 31 مصطفى سالم شاكر شكور عراقية ذكر االول 210001

 32 لٌث عبدالحسن حسٌن مبارن عراقية ذكر االول 80298;

 33 عذراء ٌاسٌن اسعد حنو عراقية انثى االول 80928;
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 34 آالء عبود خضٌر احمد عراقية انثى االول 80192;

 35 عبدالخالك عطٌهمكارم لؤي  عراقية انثى االول 2::20;

 36 غفران بشار كرٌم جواد عراقية انثى االول 20821;

 37 براء جمعة دمحم خلف عراقية ذكر االول ;;208;

 38 رغد عبدالستار دمحم هادي عراقية انثى االول 20129;

 39 احمد عبد العزٌز حسٌن دمحم عراقية ذكر االول 00;0;;

 41 محمود متعب نبأ عامر عراقية انثى االول 0892;;

 41 رٌام مجٌد مهدي عطٌه عراقية انثى االول :0:7:;

 42 اسراء عبد دمحم دروٌش عراقية انثى االول 09:2:;

 43 محمود أٌوبرٌم عامر  عراقية انثى االول 2;08:;

 44 عبد علً كرٌم هاسٌل لتٌب عراقية انثى االول ;089:;

 45 شهاب مرٌم جٌاد كاظم عراقية انثى االول 0178:;

 46 احمد علً هاشم مظلوم عراقية ذكر االول 90228;

 47 دمحم هاشم احمد جاسم عراقية ذكر االول 90202;

 48 رسل جعفر صادق مهدي عراقية انثى االول 20;90;

 49 نور عبد الكرٌم حمٌد احمد عراقية انثى االول :9071;

 51 مرٌم صالح سلمان مظلوم عراقية انثى االول ;8;80;

 51 هدٌل عماد سلمان علً عراقية انثى االول 80;80;

 52 اسٌل رٌاض حسن حسٌن عراقية انثى االول 80717;

 53 فارس  كاظم  حسٌن هحمز عراقية ذكر االول 02;70;

 54 اٌمن اسماعٌل ابراهٌم خلٌل عراقية ذكر االول 70788;

 55 مرٌم محً هادي داود عراقية انثى االول :0012;

 56 االء حازم جاسم دمحم عراقية انثى االول 00181;

 57 زهراء عطا عبدالكرٌم عطٌه عراقية انثى االول 10220;

 58 هاجر عبد الكرٌم خلٌل اسماعٌل عراقية انثى االول 10988;

 59 سراب حمٌد علً عبٌد عراقية انثى االول 80220:

 61 فاتن دمحم شرف غالً عراقية انثى االول 17;80:

 61 ضحى لاسم علً خمٌس عراقية انثى االول 80998:

 62 علً فٌصل سالً  خورشٌد عراقية ذكر االول 80781:

 63 صهٌب مثنى عبدالحمٌد حمد عراقية ذكر االول 20:82:

 64 مرٌم سعد ماجد علوان عراقية انثى االول 20711:

 65 رسل بشار داود مصطفى عراقية انثى االول 20822:

 66 زٌنب حسن شهاب حمٌد عراقية انثى االول ;;202:

 67 رلاد ابراهٌم عمران داود عراقية انثى االول 20288:
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 68 دالٌا احمد مجٌد غفور عراقية انثى االول 20200:

 69 ٌاسر جبار مجٌد حسن عراقية ذكر االول 20129:

 71 فاروق حسٌن فاروق حسٌن عراقية ذكر االول 0820;:

 71 علً جاسم عبدهللا دمحم عراقية ذكر االول 01:2;:

 72 أنفال عبد الرحمن هدرس ابراهٌم عراقية انثى االول 90290:

 73 نرجس طالب شمخً عبد عراقية انثى االول 70802:


