
 ةطبٌفٌزٌاء/الفٌزٌاء العلوم الجامعة دٌالى / كلٌة العلوم / 

 7102-7102الدراسة الصباحٌة /السنة الدراسٌة 

 التنمٌة( و دورة )النصر

 

 أ.د تحسٌن حسٌن مبارك            أ.م.د منذر حمزة راضً          فاتن عبد القادر ابراهٌم   

 العمٌد / وكالة           معاون العمٌد للشؤون العلمٌة والطلبة            مدٌر التسجٌل      

 

 المعدل الدور الجنس الجنسٌة اسم الطالب الرباعً ت

 38,412 االول ذكر عراقٌة علً لٌث خلٌل ابراهٌم  .1

 34,555 االول انثى عراقٌة مرٌم ضٌاء نوري عزاوي  .4

 31,585 االول انثى عراقٌة اٌات عبد هللا وهٌب دمحم  .8

 35,375 االول انثى عراقٌة هٌام سعد جسام دمحم  .2

 75,445 االول انثى عراقٌة حمٌد سلمانحسنى جمال   .5

 73,711 االول انثى عراقٌة فضاء داود سلوم جباره  .6

 73,125 االول ذكر عراقٌة هللا هعلً عبد القادر حمٌد رحم  .7

 76,354 االول انثى عراقٌة ضحى صفاء الدٌن خمٌس عبد  .3

 72,456 االول انثى عراقٌة عبد الكرٌم جلٌل سعود زٌنب  .5

 78,562 االول انثى عراقٌة حمٌد زمان حبٌب ههب  .15

 78,152 االول انثى عراقٌة روٌده قحطان عدنان غٌدان  .11

 78,166 االول انثى عراقٌة نجالء خالد ابراهٌم حامد  .14

 74,227 االول انثى عراقٌة اٌالف احمد مصطفى عبد الجبار  .18

 65,622 االول انثى عراقٌة وسن صالح اسماعٌل ابراهٌم  .12

 65,268 االول انثى عراقٌة مقداد عبد بولً مرٌم  .15

 65,558 االول انثى عراقٌة رٌام عبد الرحمن سعدون شالش  .16

 63,661 االول ذكر عراقٌة اركان دمحم محل ابراهٌم  .17

 63,176 االول ذكر عراقٌة دمحم صفاء حمودي عبد  .13

 67,531 االول ذكر عراقٌة وسام احمد عبد هللا برٌسم  .15

 67,725 االول ذكر عراقٌة سلماناحمد علً عبد   .45

 65,621 االول ذكر عراقٌة عبود عباس عبود كاظم  .41

 62,343 االول ذكر عراقٌة رسالن محسن دحام سلك  .44

 62,751 االول انثى عراقٌة مرٌم عماد ابراهٌم مصطاف  .48

 68,251 االول ذكر عراقٌة قحطان عدنان عامود ٌوسف  .42

 68,551 االول ذكر عراقٌة حٌدر عباس خضٌر كاظم  .45
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