
 
  االولى المرحلة:                                                                                                     جامعة ديالى / كلية العلوم

  المسائية  الدراسة               قسم علوم الحياة                                                                                                 
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  اسم الطالب الرباعي  ت

  
  النتيجة 

  نا جح  جوامير احمد احسان صالل 1
  نا جح  احمد ستار عواد كاظم 2
  نا جح  دمحماحمد عامر قاسم  3
  نا جح  ابراهيماحمد غسان جبار  4
  نا جح  احمد قاسم كاظم حسين 5
  نا جح  كاظم احمد كريم محسن 6
  نا جح  احمد ماجد احمد خضير 7
  نا جح  احمد اسماعيل سعد خليفة 8
  نا جح  انعام قاسم دمحم كريم 9
  نا جح  دمحم أنور عدنان جهاد 10
  نا جح  رشيد أية احمد عبد القادر 11
  نا جح  صالح د حسينأية حمي 12
  نا جح  جاسم دمحمأية دمحم  13
  نا جح  محجوب ايالف عباس خليفة 14
  نا جح  ايالف قاسم رحيم نافع 15
  نا جح  حميد ثني بتول اسماعيل 16
  نا جح  تبارك عبد الخالق مهدي عبدالمحسن 17
  نا جح  حنين علي خضير خلف 18
  نا جح  علي رانيا ابراهيم حسين 19
  نا جح  عدنان دمحم مهندرانيا  20
  نا جح  مساعد رسول شوكت احمد 21
  نا جح   زمزم جاسم عبدهللا وحيد 22
  نا جح  دمحم خسرو سامان عبد السالم 23
  نا جح  سجاد منذر ثامر 24
  نا جح  قاسم دمحم سماح باسم 25
  نا جح   سعد أحمد عباس 26
  نا جح  ابراهيم سيف سلمان عامر 27
  نا جح  مهديشذى قاسم سلمان  28
  نا جح  حسن شهد داود سلمان 29
  نا جح  عبدالكريم شيماء كريم صالح 30
  نا جح  صالح ضحى خالد علي 31
  نا جح  صالح طهصالح ضحى  32
  نا جح  حسين علي ماجدعباس  33
  نا جح  حسين عبد القادر فايق محمود 34
  نا جح  اسعد دمحم عبدهللا صادق 35
  نا جح دمحم عفراء حامد  حسين 36
  نا جح  رشيد  علي حميد 37
  نا جح  عبدهللا عماد جاسم دمحم 38
  نا جح  ابراهيم عمر غسان سعدي 39
  نا جح  فاطمة احمد ابراهيم احمد 40
  نا جح  فرح هاشم حسين علوان 41
  نا جح  علوان فريال موفق حميد 42
  نا جح  قاسم عدنان ضاري نصيف  43
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  اسم الطالب الرباعي  ت
  

  النتيجة
  نا جح  جاسم خضيردمحم روكان  44
  نا جح  شعالن  رميض دمحم عادل 45
  نا جح  دمحم دمحم عباس حافظ 46
  نا جح   دمحم عبد األمير مهدي 47
  نا جح   دمحم عبد الرزاق يوسف 48
  نا جح  محمود صفاء محمود 49
  نا جح  بجاي  مرتضى خضر 50
  نا جح  لطيف مصطفى برزان جاسم 51
  نا جح  مهدي  مصطفى بركات 52
  نا جح  مصطفى عمر دمحم 53
  نا جح  خضير مصطفى غزوان 54
  نا جح سعود فالح مصطفى فائز 55
  نا جح عبد اللطيف حميدمصطفى نزار  56
  نا جح  خليل مالك حقي اسماعيل 57
  نا جح   مؤمن هاشم حسين 58
  نا جح  صغير مؤيد باقر دهش 59
  نا جح  ميسم باسم فهد خيون  60
  نا جح عبدجبار نبأ فائز 61
  نا جح  حسننور الهدى رياض جدوع  62
  نا جح  ابراهيم نورة حقي اسماعيل 63
  نا جح  عدنان ابراهيمهالة صالح الدين  64
  نا جح  احمدهبة كريم هادي  65
  نا جح  هدى علي صالح مهدي 66
  نا جح  وسام زاهد عدنان حمدي 67
  نا جح  خميس وسام عبد الرحمن دمحم 68
  نا جح  ف جوادوليد خالد خل 69
  نا جح  صالح ياسمين دمحم مهدي 70
  نا جح  يوسف احمد ابراهيم  71


