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 2022 - 2021 الدراسي للعام االول الفصل  نتائج

 النتيجة اسم الطالب ت

 راسب احمد منصور احمد  .1
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 2022 - 2021 الدراسي للعام االول الفصل  نتائج

 ت االسم النتيجة

  .1 ابو الفضل محمد كريم مكمل

  .2 امين معن محمد مكمل

  .3 انوار احمد جواد ناجحة

  .4 ايه محمد ابراهيم ناجحة

  .5 حسام قاسم نعمان ناجح

  .6 حسين باسم خليفة عباس مكمل

  .7 حمزة يحيى مجيد علوان  مكمل

  .8 رياض احمد علي ناجح

  .9 زينب فيصل ابراهيم  مكملة

  .10 زينة طارق محمد ناجحة

  .11 زينة محمود عصفور مكملة

  .12 سارة شعبان داود مكملة

  .13 سجاد نجاح عدنان ناجح

  .14 سجى ستار سبتي ناجحة

  .15 شفاء قاسم منعم ناجحة

  .16 الوهاب عماد يونسعبد  مكمل

  .17 علي احمد اسماعيل ناجح

  .18 علي خالد غني مكمل

  .19 علي محمد عناد مكمل

  .20 فاروق عمر عبد العزيز عبد مكمل

  .21 فاطمة راشد طعمة ناجحة

  .22 فرمان سالم فرمان ناجح

  .23 كوثر علي حسين ناجحة

  .24 محمد جبار حسين ناجح

  .25 محمد داود سليمان ناجح

  .26 محمد هيثم هادي مكمل



  .27 نبأ بديع ناجي ناجحة

  .28 نبأ سالم ابراهيم ناجحة

  .29 ندى علي حسين ناجحة

  .30 وضاح حميد راشد ناجح

  .31 وليد حسن عبد الرحمن ناجح

  .32 يقين خالد محمد ناجحة

  .33 ليث واثق مكمل

 



 جامعة ديالى

 كلية العلوم 

 قسم الفيزياء 

  الفيزياء الطبية -المرحلة الثالثة 

0200-0202نتائج الكورس االول للعام الدراسي   

 

 ت اسن الطالب النتيجة 

 1 اٍاث فوزً دًودً َاجذت 

 2 ادًد دسٍَ ادًد  َاجخ

 3 اياٌَ عبد انه دًَد  َاجذت

 4 براء فالح شكر  َاجذت

 5 بشائر زٍد خهف  َاجذت

ر هادً َدوراء بش َاجذت  6 

 7 خضَر دمحم خضَر دمحم  َاجخ

 8 زٍُب رائد يذًود  َاجذت

 9 سارة هَثى عهواٌ  َاجذت

 11 سجي اسًاعَم جاسى   َاجذت

 11 سذر عبد انكرٍى ردَى   َاجذت

 12 سًَت دًَد عواد َاجذت

 13 سهاد عباس فضم  َاجذت

 14 صانخ يهدً صانخ َاجخ

 15 صفا خاند ابراهَى  َاجذت

 16 عبدانقادر قاسى فهد يكًم 

 17 فاطًت بدر هاشى  َاجذت

 18 فرح دمحم جاسى َاجذت

 21 نطَفت دسٍ هادً َاجذت

 21 نَهي زٍاد دمحم  َاجذت

 22 يرٍى دَدر جعفر َاجذت

 23 يرٍى َاظى عادل  َاجذت

 24 َورانهدى قاسى يذًود َاجذت

داتى َور بذر َاجذت  25 

 25 هاجر رائد كرٍى َاجذت

 27 هانت سعد كاظى َاجذت

 28 هدٍم ابراهَى عهٌ َاجذت

 29 هَاو دًَد ثاٌَ َاجذت

 31 اٍاد يَكائَم  َاجخ

 



 جامعة ديالى                                                                                

                             كلية العلوم                                               

 قسم الفيزياء
                                                                          عامة –المرحلة: الرابعة 

 2022 - 2021للعام الدراسي  االولالفصل  نتائج 

 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل احمد رافد محمد  .1

 ناجحة اية عدنان جوامير  .2

 ناجح ايمن معتوك ستار  .3

 ناجحة ايه رفيق هاشم  .4

 ناجحة بتول عبد هللا محيميد  .5

 مكمل بالل محمد نهر  .6

 ناجحة حنان كريم عطية  .7

 مكملة داليا ستار هادي  .8

 مكملة دعاء ابراهيم دوشان  .9

 مكملة رنا بهجت حمزة  .10

 مكملة رنا علي شاه علي أكبر  .11

 مكملة زهراء عباس علوان  .12

 مكملة زينب محمود عباس  .13

 ناجحة سجى نزار عباس  .14

 ناجح شهاب الدين ياسين شهاب  .15

 مكملة شهد نور الدين نعمه  .16

 مكملة ضحى صالح عبد  .17

 مكملة ضحى هادي محمد  .18

 مكمل عباس سلمان مهدي  .19

 ناجح علي حسين صبحي  .20

 مكمل علي نوري مهدي  .21

 ناجح عيسى ريبوار عيسى  .22

 مكملة فاطمة الزهراء صباح  .23

 مكملة فاطمة كمال إسماعيل  .24

 مكمل ليث واثق عباس  .25

 ناجح مجتبى محمد عبد هللا  .26

 ناجح محمد مهدي احمد  .27

 ناجحة مريم يونس حسين  .28

 مكملة ميسم علي حسين  .29

 ناجحة هاجر مؤيد داود  .30

 ناجحة هدى هيثم محمود  .31

 مكملة وفاء احمد شهاب  .32
 



                                                                                 ديالى جامعة
                                                                            العلوم كلية
 الفيزياء قسم

                                                                         طبية– الرابعة: المرحلة

 2022 - 2021 الدراسي للعام االول الفصل  نتائج

 النتيجة  اسم الطالب ت

1.  
 ناجحة اسماء عبد الرحمن حسين 

2.  
 ناجحة اية راسم محمد خلف

3.  
 مكملة ايناس احمد شطب 

4.  
 ناجح بهاء الدين ابراهيم جاسم 

5.  
 مكملة تغريد رعد خلف

6.  
 ناجحة حوراء حسن جاسم 

7.  
 مكمل دحام نعمان داود 

8.  
 ناجحة دعاء حيدر عبد الواحد

9.  
 مكملة رانيه سالم منشد 

10.  
 ناجحة رجاء حسين احمد 

11.  
 ناجحة رحاب محمد خالد 

12.  
 ناجحة رشا اسماعيل جاسم 

13.  
 ناجحة زهراء ثائر هادي 

14.  
 مكملة زهراء محمد كامل 

15.  
 ناجحة ساره احمد ابراهيم 

16.  
 ناجحة ساره سعد سامي 



17.  
 ناجحة سجى احمد حسن 

18.  
 ناجحة سدن محمود محمد 

19.  
 مكمل سعد غيدان محمود 

20.  
 ناجحة سوالف عدي عبد األمير 

21.  
 ناجحة شهد عبد الستار غائب 

22.  
 ناجحة شيماء ابراهيم كرجي 

23.  
 ناجحة ضحى ثائر احمد

24.  
 ناجحة عثمان نوري احمد 

25.  
 ناجحة علي صبري هادي 

26.  
 مكمل محمد رعد احمد 

27.  
 مكمل محمد جاسم عبود

28.  
 مكملة مالك هاشم مصطفى

29.  
 ناجحة منتهى محمد كريم 

30.  
 ناجحة منير تركي هالل 

31.  
 مكملة مهى طالب عبد الرحمن

32.  
 مكملة مودة لطيف حميد

33.  
 مكملة نبأ عبد الرحمن نصيف 

34.  
 ناجحة نور علي كنوش 

35.  
 ناجحة هاجر سمير علي

36.  
 مكملة يقين وليد حسن 

 




