
  جامعة ديالى

  كلية العلوم
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 النهائية متحاناتل نتائج ا
 2019/2020للعام الدراسي  الولالفصل الدراسي 

 

 المرحلة االولى
 

 النتيجة النهائية اسم الطالب  ت

 ناجحة ابرار سهيل نجم عبود 1

 ناجح احمد شاكر محمود شهاب 2

 ناجح فاضل صالح مهديادهم  3

 ةناجح استبرق سلمان كاظم علوان 4

 ناجحة اسراء ناجح رشيد غزي 5

 ناجحة اسراء هاشم مصطفى 6

 ناجحة اسراء وهبي صالح احمد 7

 ناجحة اسماء ايوب مدلول جاسم 8

 ناجحة امال تحسين محيسن زيدان 9

 ناجحة اميمة محمد عبد الواحد عبد هللا 10

 ناجحة ابراهيم طعمة محمدايات  11

 ناجحة ايالف محمد طاهر عواد 12

 ناجحة بتول دوكان محمود عباس 13

 ناجحة براءة ستار علي مجبل 14

 تبارك حسان سلمان محمد 15

 
 ناجحة

 ناجحة تبارك سعد رحيم نافع 16

 ناجحة تبارك قاسم جعفر محمد 17

 ناجحة تبارك قاسم محمد مهدي 18

 ناجحة صالح مهديجنة شكري  19

 ناجحة دنيا زيد نايف مطلك 20

 ناجحة دنيا عبود رحيم سلوم 21

 ناجحة ربا نجم عبد هللا منصور 22

 ناجحة رباب يونس محمد جابر 23

 ناجحة رؤى حاتم عزاوي يحيى 24

 ناجحة زبيدة عبد الرحمن عبد هللا محمد 25

 ناجحة زمن نبيل جاسم محمد 26

 ناجحة الدين عبد الواحدزهراء صالح  27

 ناجحة زينب حميد محسن رشيد 28

 ناجحة زينب علي عبود حسين 29

 ناجحة زينب عمار ياسين كاظم 30

 ناجح سارية حارث ابراهيم جاسم 31

 ناجحة سجى داود سلوم شكير 32



  جامعة ديالى

  كلية العلوم

 قسم التقانة اإلحيائية

 اللجنة االمتحانية

 ناجحة سحر عزيز شالل خلف 33

 ناجحة سحر يونس ابراهيم حسن 34

 ناجحة محمد جالبشمس عماد الدين  35

 ناجح طه وليد محمد طه 36

 ناجحة عبير عدنان محمود حسن 37

 ناجح عليوي حمود علي حسين 38

 ناجحة غفران حميد جاسم محمد 39

 ناجح غفوري فاضل غفوري عبد الرحيم 40

 ناجحة لمياء احمد زيدان محل 41

 ناجح مجتبى احمد عبد الحسين عبد العباس 42

 ناجح هادي اسماعيلمحمد حسن  43

 ناجح محمد درع احمد محمد 44

 ناجحة مريم خليل حسين عباس 45

 ناجحة مريم محمد عزيز هالل 46

 ناجح مصطفى محمد محمود عبد الرحمن 47

 ناجحة نبا كمال جاسم محمد 48

 ناجحة هاجر خليل ابراهيم خلف 49

 ناجحة هبه وليد مهدي صالح 50

 ناجحة نعمةهضاب عبد هللا عواد  51

 

  



  جامعة ديالى

  كلية العلوم

 قسم التقانة اإلحيائية

 اللجنة االمتحانية
 

 المرحلة الثانية
 

 النتيجة النهائية اسم الطالب  ت

 ناجحة ابتهال محسن جاسم محيميد 1

 ناجحة اسراء احمد علي محمد 2

 ناجحة اسيا عزيز مخلف جاسم 3

 ناجحة ايمان قاسم رحمن حميد 4

 ناجحة ايه عزام جمال جاسم 5

 ناجحة تقوى رياض حسين فهد 6

 ناجحة سلمان عبدتهاني كريم  7

 ناجحة جيهان ماجد حميد مجيد 8

 ناجح حسين عبد حميد سالم 9

 ناجحة ديانا ثاير خليل محمود 10

 ناجحة ديانا حميد حبيب خلف 11

 ناجحة رغد محمود محمد هني 12

 ناجحة روض عيسى محمود عبد هللا 13

 ناجحة رؤى عادل صالح علي 14

 ناجحة زهراء حازم عباس اسماعيل 15

 ناجحة زهراء رشيد محمود مهدي 16

 ناجحة زهراء سالم حمش كريش 17

 ناجحة زهراء صالح محمود بريسم 18

 ناجحة زهراء غازي نجم عبد الوهاب 19

 ناجحة زينب طارق مهدي عنيفص 20

 ناجحة زينب فيصل نجم عبد الوهاب 21

 ناجحة سارة فاروق راضي عباس 22

 ناجحة عدايسجى فاضل فرحان  23

 ناجحة شمس مدحت جابر صالح 24

 ناجح عبد هللا قاسم محمد صالح 25

 ناجحة عهد احمد عطوان ظاهر 26

 ناجحة غفران موالن شجاع درب 27

 ناجحة فاطمة قاسم احمد محمود 28

 ناجحة فاطمة نجم عبد هللا ابراهيم 29

 ناجح كامل ياسين كامل عباس 30

 ناجح مصطافمحمد غانم عباس  31

 ناجح مصطفى قحطان ذياب وسمي 32

 ناجحة مها عامر كريم سعيد 33

 ناجحة نبأ احمد عبد هللا محمد 34

 ناجحة نجاة شهاب حسين علي 35

 ناجح نور الهدى أسعد عباس حسن 36

 ناجحة هاجر احمد جعفر احمد 37
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 المرحلة الثالثة

 

 النتيجة النهائية اسم الطالب  ت

 ناجح ابراهيم عبد هللا عطية خضر 1

 ناجح أحمد قادر خميس حسن 2

 ناجح بكر أحمد رحيم سلمان 3

 ناجحة رحمة ياسين جاسم ابراهيم 4

 ناجحة رسل صالح غني فاضل 5

 ناجحة رفل عباس راشد اسماعيل 6

 ناجحة زبيدة أحمد عدنان محمد 7

 ناجحة زهراء سمير تركي مضعن 8

 ناجح كاظمزينب طاهر خضير  9

 ناجحة زينب طالل اسماعيل عباس 10

 ناجحة سرى صالح غضبان كاظم 11

 ناجحة صفا عدنان محمود جمعة 12

 ناجحة طيبة عماد مهدي صالح 13

 ناجح عبد الرحمن شهيد مهدي عطيه 14

 ناجح كرار علي حسين مظلوم 15

 ناجحة لبنى منير أحمد فاضل 16

 ناجح محمد أحمد كيطان دلي 17

 ناجح محمد طاهر خضير كاظم 18

 ناجحة مريم علي عبيد مرمي 19

 ناجحة منى حسن عبدهللا محسن 20

 ناجحة نبأ أديب عبد علي 21

 ناجحة ندى خالد محمود مهدي 22

 ناجحة نرجس عامر كريم مهدي 23

 ناجح وميض صباح حميد علي 24

 

  



  جامعة ديالى

  كلية العلوم

 قسم التقانة اإلحيائية

 اللجنة االمتحانية

 

 المرحلة الرابعة

 

 النهائيةالنتيجة  اسم الطالب  ت

 ةناجح االء علي عبدهللا سعيد 1

 ناجح احمد يعقوب يوسف عمران 2

 ناجح ازهار رعد سعد 3

 ناجحة اسامه توفيق قدوري محمد 4

 ناجحة اسراء قتيبة احمد فليح 5

 ناجحة اسراء محمود نجم عبد الوهاب 6

 ناجحة اسماء صبري عبدهللا احمد 7

 ناجحة اشرقت حسين ابراهيم حسين 8

 ةناجح اية وليد احمد أمين 9

 ناجحة إيمان علي ياور علي 10

 ناجحة تبارك فائز جبار عبد 11

 ناجحة جيالن مقداد كريم سعيد 12

 ناجح حسين احمد سعدون علي 13

 ناجح داود غازي داود سلمان 14

 ةناجح رند محسن حسين مبارك 15

 ناجحة زهراء سلمان كاظم علوان 16

 ةناجح محمد مهدي زهراء مهدي 17

 ةناجح زينب اسماعيل ابراهيم 18

 ناجح سجاد مجيد مهدي عطية 19

 ناجحة عذراء فواز نجم عبدالوهاب 20

 ناجحة فاطمة عبدالمنعم هندي عودة 21

 ناجحة فتون فاضل احمد باقر 22

 ناجح محمد امين سمين شاه مراد 23

 ناجح محمود عبدالكريم عبد احمد 24

 ناجحة حسين صادق مجيدمروة  25

 ناجحة موج محمد فهد احمد 26

 ناجحة نور محمد اسماعيل محمد 27

 ناجحة هبة سالم محمد عيسى 28

 ناجح يوسف خليل اسماعيل محمد 29
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