
 جامعة ديالى

 كلية الهندسة

 ولىالسنة اال              نتائج االمتحانات النهائية / الدور االولقسم الهندسة المدنية             

 2018/  2017للعام الدراسي                     الدراسة الصباحية

 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل احمد حبيب ابراهيم 1

 ناجح ايه رافع كاظم 2

 مكمل بدور حسن مجيد 3

 مكمل تبارك سالم عبد هللا 4

 ناجح حذيفة عبد الرحمن طالل 5

 مكمل حسن علي تعبان 6

 مكمل حسين عصام محمد 7

 مكمل حسين محمد صالح مهدي 8

 مكمل خليل عبد المنعم خليل 9

 مكمل زينب احمد فخري 10

 مكمل سجاد جباره جبير 11

 مكمل سجاد شرهان مجيد 12

 مكمل شهد اياد رشيد 13

 ناجح صديق ناصر عدنان 14

 مكمل ضحى جاسم محمد 15

 ناجح عباس عيسى عمران 16

 مكمل عبد هللا وليد خماس 17

 مكمل علي فاضل حمود 18

 ناجح غدير يوسف حمزه 19

 ناجح فاطمة الزهراء رباح محمد 20

 ناجح محمد رشيد حميد 21

 مكمل مصطفى فاروق نصيف 22

 مكمل ندى شكر محمود 23

 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل ابراهيم السجاد مشتاق هاشم 1

 مكمل احمد جليل ابراهيم 2

 مكمل اسماء سالم ابراهيم 3

 ناجح بقرار تحسين قيس غازي 4

 ناجح بقرار حمزة مصدق هادي 5

 ناجح حسين غفور حسين 6

 ناجح حوراء علي عبد  7

 مكمل حيدر صالح عبد المهدي 8

 مكمل ريناس حيدر نوري 9

 مكمل ساره عبد هللا مهدي 10

 ناجح سنيه سالم جليل 11

 ناجح بقرار شفاء عبد الكريم ابراهيم 12

 مكمل شهد ياسين طخاخ 13

 ناجح بقرار صهيب يحيى خلف 14

 مكمل عباس نجم عبد علي 15

 مكمل عبد هللا جميل مهدي 16

 مكمل عثمان رحيم عبد هللا 17

 ناجح عال خالص علي 18

 مكمل علي منعم حمدي 19

 مكمل فاطمة عبد االمير عباس 20

 مكمل محمد خميس حسين 21

 ناجح مروه خلف نايف 22

 ناجح بقرار ياسر انتصار بكر 23



 

 جامعة ديالى

 كلية الهندسة

 السنة الثانية                        نتائج االمتحانات النهائية / الدور االولقسم الهندسة المدنية             

 2018/  2017الدراسة الصباحية                    للعام الدراسي 

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح بقرار احمد علي اسماعيل 1

 مكمل اسيل حميد شاكر 2

 ناجح بقرار االء قاسم احمد 3

 مكمل االء كميل شوقي 4

 ناجح انعام ستار شهاب 5

 ناجح بقرار انفال خليل حميد 6

 ناجح ايه عبد هللا اسماعيل 7

 مكمل ايه عبدالهادي عبداالمير 8

 ناجح جواد كاظم علي 9

 ناجح بقرار ذلفاء رشيد فرحان 10

 مكمل رحيم ابراهيم رحيم 11

 مكمل زهراء هاشم حسن 12

 ناجح زينب باسم علوان 13

 مكمل سارة جبار صيهود 14

 مكمل سارة طارق احمد 15

 ناجح سارة محمود كريم 16

 ناجح سجاد عباس علي 17

 مكمل شيماء احمد عبد الهادي 18

 مكمل صفا كمال محمد 19

 ناجح ضحى محمد تركي 20

 مكمل علياء داود حسن 21

 مكمل عمر وليد علي 22

 ناجح فاطمة محمد حسين 23

 ناجح فاطمة محمد خلف 24

 مكمل محمد احمد علي 25

 ناجح محمد جواد كاظم 26

 ناجح محمد رياض كاظم 27

 ناجح محمد علي عبد هللا 28

 ناجح مقداد عبد السالم احمد 29

 مكمل نبا حسن فهد 30

 ناجح نور علي محسن 31

 مكمل ودق رافع احمد 32

 مكمل ياسر عمار جبار 33

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح افراح عالء زيدان 1

 ناجح االء حسين صبري 2

 ناجح امنه نجم عبد احمد 3

 ناجح ايات قاسم صبار 4

 مكمل ايه عبد الكاظم بناي 5

 ناجح بلقيس مرتضى احمد 6

 مكمل بيمان حسين عبيد 7

 مكمل حنين اياد كاظم 8

 ناجح خطاب عمر خضير 9

 مكمل ديانا ابراهيم عبد هللا 10

 مكمل زهراء علي كاظم 11

 ناجح زهراء كاظم رشيد 12

 ناجح زينب جبار صيهود 13

 ناجح سارة بدر مهدي 14

 مكمل علي عبد هللاسجاد  15

 مكمل سجى صالح زيدان 16

 ناجح بقرار شيماء خالد صالح 17

 ناجح بقرار عبير جاسم فيحان 18

 ناجح غدير محمد فاضل 19

 مكمل غفران فاضل عبد الكريم 20

 ناجح فاطمة محمد حسن 21

 ناجح بقرار قاسم محمد عذاب 22

 ناجح لبنى وليد عبد احمد 23

 ناجح بقرار محمد جمال محمد 24

 ناجح محمد عباس عبد حبيب 25

 مكمل محمد عباس كاظم 26

 ناجح مريم جبار عباس 27

 ناجح مريم وليد داود 28

 مكمل مريم رعد عبد جعفر 29

 ناجح بقرار مالك احمد محمود 30

 ناجح نور كاظم محمد 31

 ناجح هالة سامي شهاب 32

 ناجح بقرار همسه مازن زامل 33



 

 جامعة ديالى

 كلية الهندسة

 السنة الثالثة                        نتائج االمتحانات النهائية / الدور االولقسم الهندسة المدنية             

 2018/  2017الدراسة الصباحية                    للعام الدراسي 

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح ابراهيم خلدون عبداالمير 1

 مكمل اصيل ماجد حسن 2

 مكمل انسام حسين كاظم 3

 مكمل تبارك سامي زيدان 4

 ناجح حميد صالح حميد 5

 ناجح بقرار حنين احمد نعيم 6

 مكمل حيدر ماجد عبد الحسين 7

 ناجح جيهان وهاب ازرق 8

 مكمل دانيا عبد الستار هادي 9

 مكمل رؤى سامي طه 10

 ناجح بقرار زهراء عباس راهي 11

 مكمل زينب شعيب عبد حكيم 12

 مكمل سجى سالم نجم 13

 ناجح بقرار شهد صالح حسن 14

 ناجح شيماء عز الدين ابراهيم 15

 ناجح ضحى محمد داود 16

 ناجح عباس حيدر عبد العباس 17

 مكمل عبد هللا سمير عبدالوهاب 18

 ناجح بقرار عذراء فالح صالح 19

 ناجح بقرار فاطمة فالح عبد الحسن 20

 ناجح كرم هيثم عبد هللا 21

 مكمل ليث عصام محمد 22

 مكمل ماريا فاضل فرار 23

 مكمل مصطفى انور عبدالهادي 24

 ناجح بقرار مصطفى مشتاق شاكر 25

 مكمل نور طاهر حسن 26

 مكمل ياسمين عبد محمد 27

 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل اسيل ماهر فاضل 1

 ناجح افنان حسين علي 2

 مكمل امنيات حسن محسن 3

 مكمل انعام علي متعب 4

 ناجح بقرار انور ضياء محمود 5

 ناجح تقى عماد مهدي 6

 مكمل فاضل محمدحسين  7

 ناجح ديانا فارس سلمان 8

 مكمل رغد فاضل حمدي 9

 مكمل رنا علي غالب 10

 مكمل رند قيس جودر 11

 مكمل زهراء حميد كاظم 12

 ناجح سارة احمد كاظم 13

 مكمل صفا علي جاسم 14

 ناجح ضحى رعد احمد 15

 مكمل عال عبد الرزاق شفيق 16

 ناجح علي محمد ماما خان 17

 ناجح فاطمة اياد سعيد 18

 مكمل فاطمة فالح صبري 19

 مكمل مرتضى سالم محمد 20

 مكمل منتظر بكر حمدي 21

 مكمل منتظر محمود اسماعيل 22

 مكمل ميس سعدون تومان 23

 مكمل نبا علي سامي 24

 مكمل نور نوفل صابر 25

 مكمل نوره  محمد هادي 26

 مكمل هالة طالل جميل 27



 

 

 


