
 جامعة ديالى / كلية الهندسة 

 

 المرحلة :االولى  

 قسم الهندسة االلكترونية 

 
 الــــدور: االول

 الدراسة الصباحية 

 
2017-2018  

 

 النتيجة االسم  ت

 ناجح  ابتهال حميد عاصي نصيف 1

 مكمل بقرار احمد محمد كامل شنابه )ر( 2

 مكمل بقرار اسراء محمد حسن علي 3

 مكمل بقرار فالح مهدي عبيدامير  4

 ناجح  اوس مؤيد كريم مهدي 5

 مكمل بقرار تبارك نجم عبدهللا مطرود 6

 مكمل بقرار حسين ابراهيم عبد الحسن )ر( 7

 مكمل بقرار حسين علي حسين امين )ر( 8

 مكمل بقرار حسين ناصر حسين عبدالعباس 9

 ناجح  حيدر رعد حسين علوان )رر( 10

 مكمل بقرار نبيل عبدالجبار )ت(داليا  11

 مكمل بقرار زبيدة عبدالحافظ محمد كاظم 12

 مكمل  زينب علي حيدر جبر 13

 مكمل  سجاد اسماعيل خليل صالح 14

 ناجح  سجى سعد محمود حسن )ر( 15

 ناجح بقرار سرى خزعل صدام علي )ر( 16

 مكمل  ضحى اثير هاني محمد 17

 ناجح بقرار عبدهللا فارس عاصي عبيد 18

 مكمل بقرار عبدالملك محسن مكي خضير 19

 ناجح بقرار عبدالمهيمن محمد شامل كامل 20

 مكمل بقرار عدنان علي حسون علوان 21

 مكمل بقرار عذراء خميس علي عبدهللا 22

 مكمل بقرار علي جمال عبدالعزيز كريم 23

 مكمل  علي حسين عبدالكريم جواد 24

 مكمل بقرار عبدالرسول خليلعلي عبدالواحد  25

 مكمل بقرار علي فكرت حيدر علي 26

 ناجح بقرار فاطمة اسماعيل حسين صالح 27

 مكمل بقرار فاطمة مهدي جاسم )ت( 28

 ناجح  فاطمه سعيد جواد كاظم 29

 مكمل محمد حميد عباس محي 30

 مكمل بقرار محمود جاسم نايف علي 31

 مكمل بقرار مروه خالد عبدالصاحب مبارك 32

 مكمل بقرار ميثم مهدي عزيز جبر 33

 مكمل بقرار نور حازم عبدالكريم سلمان  34

 مكمل بقرار هدايه ابراهيم حسين ابراهيم 35

 مكمل  هدى محمد عبد الرحمن 36

 مكمل بقرار وسن قاسم خلف عبد 37

 مكمل بقرار وليد علي خضير عباس 38
 

 

 

 

 

 



 جامعة ديالى / كلية الهندسة 

 

  الثانيةالمرحلة : 

 قسم الهندسة االلكترونية 

 
 الــــدور: االول

 الدراسة الصباحية 

 
2017-2018  

 

 النتيجة االسم  ت

 ناجح  ابراهيم نوح علي  1

 مكمل بقرار احمد صالح صكبان كاظم  2

 مكمل بقرار اساور عادل علي  3

 مكمل  اسراء طاهر حسن داود  4

 ناجح بقرار ايات خضير عباس حسين  5

 ناجح  بان عبد هلل احمد داود  6

 ناجح بقرار بتول حسن حسين  7

 مكمل بشرى عباس عبد علي  8

 ناجح بقرار بالسم نعمان خلف علي   9

 مكمل بقرار جنان ناظم محمود خليل  10

 بقرارناجح  حذيفة كريم حميد احمد  11

 ناجح  حسن علي جاسم محمد    12

 مكمل بقرار ذو الفقار علي حسين خلف  13

 ناجح  رسل ابراهيم احمد سعود  14

 ناجح  رغد عادل جواد  15

 / ناجحة بمواد العبورمكمل بقرار رغد مشتاق اكرم مجيد )عبور( 16

 مكمل بقرار زهراء مزهر زيدان محمد 17

 مكمل بقرار زينب احمد قاسم عباس  18

 مكمل  صفا زيد حامد خليفه   19

 ناجح  ضحى عمار محمد عايش  20

 / ناجح بمواد العبورمكمل بقرار عبد هلل نجم عبد حسين )عبور( 21

 مكمل بقرار عال صفاء فاضل كمر 22

 مكمل علي جاسم محمد )ر( 23

 العبور بقرار مكمل/ ناجح بمواد علي محمد حسن )عبور(  24

 ناجح  علي محمد عبدالجبار هادي  25

 مكمل بقرار علياء داود سلمان حسن 26

 مكمل بقرار عمر احمد سلومي عذاب   27

 مكمل بقرار غيث محمد نجم شنين   28

 مكملة بقرار فاطمه مظفر سمين شاهوار  29

 مكمل بقرار كرار جاسم ذياب  30

 ناجح بقرار كنار عادل احمد عباس   31

 مكمل بقرار لطيف قدوري عطية  32

 ناجح  محمد قاسم رشيد حميد   33

 مكمل محمد يوسف احمد سبتي  34

 مكمل  مريم احسان علي اسماعيل  35

 مكمل  مصطفى ابراهيم محمود حسين  36

 مصطفى عادل اصغر 37

 مصطفى عادل اصغر 

 

 ناجح 

 / ناجحة بمواد العبورمكمل بقرار نبا صفاء ناجي )عبور( 38

 مكملة بمواد العبور ة/ مكمل نور محمود خضير اسماعيل )عبور( 39

 ناجح بقرار هدى حسن احمد جعفر  40

 ناجح  هدى عادل عزاوي محمود  41
 

 

 

 



 جامعة ديالى / كلية الهندسة 

 

 المرحلة :الثالثة 

 قسم الهندسة االلكترونية 
 

 الــــدور: االول

 الدراسة الصباحية 
 

2017-2018  
 

 النتيجة االسم  ت

 ناجح احمد سهيل عبداهلل   1
 ناجحة ايناس لطيف جمعة   2
 ناجح بقرار تقي خليل اسماعيل   3
 مكمل/ ناجح بمواد العبور بقرار حسين شكر صالح خلف )عبور ( 4
 ناجحة خلود محي حسين   5
 ناجحة بقرار رفل ابراهيم دايم   6
 مكملة بقرار ريام علي جميل   7
 ناجحة بقرار زهراء احمد طالب   8
 ناجحة زهراء عبدالحكيم مهنا   9
 ناجحة بقرار سارة خضير عباس   10
 ناجحة سجى عزيز شالل   11
 ناجحة سحر صفاء سهيل   12
 ناجحة سكينة كريم حسن   13
 ناجحة شهد هيثم عبود   14
 ناجح بمواد العبور بقرارمكمل/  علي حسن فالح  )عبور ( 15
 مكمل علي مهند حسن   16
 ناجحة فاتن عبد الرحمن كاظم   17
 ناجح مجتبى نجم عبد الحسين   18
 مكمل بقرار/ ناجح بمواد العبور محمد ثائر محمود )عبور ( 19
 ناجحة بقرار مريم سالم جبار   20
 ناجح مصطفى طالب خليفة   21
 مكملة هبة محمد جدوع   22

 
   العبور

 ناجح حسام علي عيدان )عبور معالج( 23
 ناجحة زينة صالح علي  )عبور معالج( 24

 

 

 

 

 

 

 


