
 علوم الحياةجامعة ديالى / كلية العلوم / 

 7102-7102الدراسة الصباحية /السنة الدراسية 

 التنمية( و دورة )النصر

 

 حسين مباركد تحسين ,أ            د منذر حمزة راضي  ,م,أ        فاتن عبد القادر ابراهيم   

 العميد / وكالة           معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة            مدير التسجيل      

 

 المعدل الدور الجنس الجنسية اسم الطالب الرباعي ت

 78,326 األول أنثى عرالٌة فخر النساء زٌد كرٌم صالح 1

 78,161 األول أنثى عرالٌة مٌساء اٌوب ابراهٌم علوان 2

 76,213 األول أنثى عرالٌة ضحى لاسم عوٌد علوان 3

 73,621 األول أنثى عرالٌة هنٌاف ماجد علً حماد 4

 73,612 األول أنثى عرالٌة سلمى حامد عٌسى علٌوي 5

 71,133 األول أنثى عرالٌة رٌم علً منصور حسن 6

 87,277 األول أنثى عرالٌة رسل ضاري علً سعٌد 8

 87,835 األول أنثى عرالٌة عذراء طارق احمد  ابراهٌم 7

 87,278 األول ذكر عرالٌة علً خالد دروٌش حمودي 7

 88,878 األول أنثى عرالٌة سعٌد رسل محسن هزبر 11

 88,374 األول ذكر عرالٌة مصطفى علً عباس علً 11

 88,211 األول أنثى عرالٌة وداد هاشم نجم عبدهللا 12

 88,158 األول أنثى عرالٌة فنان عبد الستار عبدهللا زغٌتونأ 13

 86,675 األول أنثى عرالٌة مرٌم عبد السالم سعد هلٌل 14

 86,177 األول أنثى عرالٌة طارق محمود خلفعلٌاء  15

 84,751 األول أنثى عرالٌة اٌالف عبد الرحمن احمد ذٌاب 16

 84,677 األول أنثى عرالٌة جبار جسام دمحم آٌات 18

 84,378 األول أنثى عرالٌة تغرٌد عادل احمد سلوان 17

 84,324 األول أنثى عرالٌة رواء ماجد مجٌد خلٌل 17

 83,777 األول أنثى عرالٌة عٌسى جعفر حمٌدسجى  21

 83,173 األول أنثى عرالٌة سارة شلبة حسٌن مظلوم 21

 81,481 األول أنثى عرالٌة هدٌر ٌاسر جمٌل جبر 22

 81,417 األول أنثى عرالٌة كوثر رشٌد دمحم ٌحٌى 23

 67,845 األول أنثى عرالٌة مٌالد النبً مظفر طه سعٌد 24

 67,572 األول ذكر عرالٌة عبد احمداحمد خلف  25

 67,771 األول أنثى عرالٌة حنٌن جاسم عبدهللا احمد 26

 67,743 األول أنثى عرالٌة فرح هشام لاسم نصٌف 28

 67,152 األول أنثى عرالٌة رؤى اٌاد شفٌك توفٌك 27

 68,767 األول أنثى عرالٌة سحر شاكر محمود اسماعٌل 27

 68,715 األول أنثى عرالٌة ذٌابامانً فوزي عبد  31
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 68,741 األول ذكر عرالٌة لاسم دمحم مولود حسٌن 31

 68,535 األول أنثى عرالٌة محاسن خلٌل دهش صالح 32

 66,241 األول أنثى عرالٌة كلثوم عبد الخالك احمد عبد 33

 64,481 األول ذكر عرالٌة سمٌر محسن صالح مهدي 34

 64,278 األول أنثى عرالٌة اٌات فٌصل سالً خورشٌد 35

 64,156 األول أنثى عرالٌة نورس محمود طالن عنكوش 36

 64,141 األول أنثى عرالٌة بٌداء عباس محسن فضٌل 38

 63,555 األول أنثى عرالٌة نسرٌن سالم سلمان حسون 37

 63,512 األول أنثى عرالٌة ضحى صالح دمحم سرحان 37

 63,362 األول أنثى عرالٌة وسن مؤٌد عبد الحسٌن علوان 41

 63,118 األول أنثى عرالٌة ٌاسٌن ناٌف هوه همرو 41

 62,723 األول ذكر عرالٌة غٌث ثامر حمد عطٌة 42

 62,262 األول ذكر عرالٌة دمحم منمذ حمدي احمد 43

 62,246 األول أنثى عرالٌة دٌانا فؤاد دمحم علً احمد 44

 62,215 األول أنثى عرالٌة ورود ثائر لطٌف دمحم 45

 61,711 األول أنثى عرالٌة اٌمان حسن علً دمحم 46

 61,811 األول أنثى عرالٌة وداد عبد دمحم علوان 48

 61,627 األول أنثى عرالٌة لٌلى غازي فٌصل عناد 47

 61,338 األول أنثى عرالٌة شروق كمال هادي صالح 47

 61,331 األول أنثى عرالٌة اٌات عبد اللطٌف دمحم حامد 51

 61,818 األول أنثى عرالٌة اٌات فاضل ارزولً خمٌس 51

 61,642 األول أنثى عرالٌة علً حسان علً ةمرو 52

 61,211 األول أنثى عرالٌة ضحى عبد الحكٌم دمحم عزال 53

 57,881 األول أنثى عرالٌة شٌماء حسن فرمان جاسم 54

 57,547 األول أنثى عرالٌة تغرٌد ٌاسٌن كامل عباس 55

 57,185 األول أنثى عرالٌة فاطمة نصٌف جاسم طعان 56

 58,882 األول أنثى عرالٌة ٌر عباسٌاس خض أسب 58

 56,876 األول ذكر  عرالٌة مصطفى رٌسان شالل رشٌد 57

 56,617 األول أنثى عرالٌة ودٌان نعمه حسٌن صبر 57
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