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  جامعة ديالى-كلية العلوم-قسم الرياضيات
  

/المرحلة ٢٠٢٠- ٢٠١٩نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
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 النتيجة  االسم الرباعي ت
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 ١ناجح د احمد شاكر فخري دمحم 2
 ١ناجح د اسماء جمال حمد حنظل 3
 ١ناجح د اسماء عباس حسين علي 4
 ١ناجح د اسيل علي سعدون  جمعة 5
 ١ناجح د ايالف عامر عبد اللطيف حسن  6
 ١ناجح د ايالف قدوري جاسم دمحم 7
 ١ناجح د ايمان طالب عرنوص فليح 8
 ١ناجح د نعمان كريم اسماعيلاية  9

 ١ناجح د حيدر اياد عبعوب احمد  10
 ١ناجح د ذكريات كريم عريبي عوده 11
 ١ناجح د رقية قادر جهاد منصور  12
 ١ناجح د رندة حسب هللا خميس لفتة 13
 ١ناجح د زهراء احمد قاسم احمد  14
 ١ناجح د زهراء اياد صادق امين 15
 ١ناجح د عباسزهراء وسام جياد  16
 ١ناجح د سجى سعد عبد الصاحب عباس 17
 ١ناجح د سجى سعدون حمزه دمحم علي  18
 ١ناجح د سماح ناصر حسين ابراهيم 19
 ١ناجح د شهد ابراهيم كرجي كاظم  20
 بقرار ١ناجح د عامر موسى علوان حسين 21
 ١ناجح د عبد الرحمن سعد عبود رحيم 22
 ١ناجح د عذراء جريان ضاري نصيف  23
 ١ناجح د غصون احسان حميد حسين  24



 ١ناجح د غفران عامر احمد ياسين 25
 ١ناجح د فاطمة ايوب يوسف  سلمان 26
 ١ناجح د فاطمه مهند دمحم مصطاف 27
 ١ناجح د لبنى عامر احمد جاسم  28
 ١ناجح د لؤي احمد جابر  صالح 29
 ١ناجح د ماريه حسن علوان خلف  30
 ١ناجح د دمحم احمد ظاهر حسن  31
 ١ناجح د دمحم سهيل نجم علي 32
 ١ناجح د مروه نومان طه حسون  33
 بقرار ١ناجح د مريم دمحم فيصل درويش 34
 ١ناجح د مصطفى احمد دمحم توفيق  35
 ١ناجح د نبأ اسماعيل عبد هللا  حسين 36
 ١ناجح د ابراهيمنسرين حاتم محل  37
 ١ناجح د نور رسول عبد الستار  عباس 38
 ١ناجح د هاجر ابراهيم عبد نعمة  39
 ١ناجح د هبة اسماعيل حسين زناد 40
 ١ناجح د هدى احمد  نجم عبد 41
 ١ناجح د هديل ماجد سلمان عنزان  42
 ١ناجح د وفاء وليد خالد رمح 43
 ١ناجح د ياسين طه يحيى عبد هللا  44
 ١ناجح د مريم يحيى حسين حمودي 45
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