
 جامعة ديالى / كلية الهندسة 

 

 المرحلة :االولى  

 قسم الهندسة االلكترونية 

 
 الــــدور: االول

  المسائيةالدراسة 

 
2017-2018  

 

 النتيجة االسم  ت
 ناجح  احمد رحيم عبد الواحد رحيم 1
 مكمل  احمد ضياء هاشم مجيد 2
 مكمل  اسو اكبر علي ميرزا )ر( 3
 مكمل  رحيم ذكرى حمادي خلف 4
 ناجح بقرار زياد غازي اسماعيل )ر( 5
 مكمل  طه اسماعيل ابراهيم )رر( 6
 مكمل طه جواد كاظم محمود )ر( 7
 مكمل بقرار عباس مصطفى محمد علوان 8
 مكمل بقرار عبد العزيز خالص محمود شهاب 9
 مكمل  عبدالرضا سلمان احمد 10
 مكمل بقرار عفراء كمال عبدالنبي 11
 مكمل علي ابراهيم جميل 12
 مكمل علي سهيل ابراهيم )ر( 13
 مكمل بقرار عمر فالح حسين علوان 14
 مكمل بقرار مجتبى كريم جواد كاظم 15
 مكمل محمد حامد عبد حمزه )ر( 16
 مكمل بقرار محمد قيس توفيق عبد علي 17
 ناجح  محمد مظفر طه سعيد 18
 بقرارمكمل  محمود ابراهيم موسى 19
 ناجحة هند علي حازم مصطفى )رر( 20
 مكمل  هنو محمد علي هناو )رر( 21

 

 

 

 

 



 جامعة ديالى / كلية الهندسة 

 

  الثانيةالمرحلة : 

 قسم الهندسة االلكترونية 

 
 الــــدور: االول

  المسائيةالدراسة 

 
2017-2018  

 

 النتيجة االسم  ت
 / ناجح بمواد العبورمكمل بقرار احمد ارشد فاضل احمد  )عبور( 1
 مكمل بقرار احمد سالم احمد صالح  2
 مكمل بقرار احمد طه محيسن ابراهيم  3
 ناجح  احمد مزهر اسماعيل  4
 مكمل بقرار احمد ناصر عبد االمير  5
 مكمل  انس باسم حاتم صالح  6
 مكمل بقرار انس سامي علي شويخ  7
 ناجح  انمار علي حسين علي  8
  / ناجح بمواد العبورمكمل بهجت جواد كاظم فاضل )عبور( 9

 مكمل بقرار جاسم حاتم محمد  10
 مكمل بقرار حسن مشتاق طالب  11
 مكمل بقرار حسين مظفر محمود شهاب العزاوي  12
 مكمل  حيدر علي جواد كاظم  13
 / ناجح بمواد العبورمكمل بقرار داليا فارس عبد )عبور( 14
 / مكملة بمواد العبورمكمل  رويده صفاء الدين وحيد )عبور( 15
 مكمل بقرار عباس حسين خضير عباس  16
 / ناجح بمواد العبورمكمل بقرار عثمان خليل علي )عبور( 17
 مكمل بقرار علي طالل خليل )ر( 18
 مكمل عمر عبد الستار سبع  19
 مكمل  فاروق عمر الدين فاروق )رر( 20
 مكمل بقرار محمد صبري رحمن  21
 ناجح بمواد العبور /مكمل بقرار محمد عيدان مرعي )عبور( 22
 ناجح  محمد محمود عبد الكريم  23
 ناجح بقرار محمد يعرب محمد)رر( 24
 / مكمل بمواد العبور بقرارمكمل  مصطفى نجم عبد اهلل )عبور( 25
 مكمل بقرار مهند صباح محمد علي  26



 ناجح  نهاد كاظم رجاب حمد  27
 مكملة نورس سرمد سالم  28
 مكمل  ياسر احمد حسين عيسى  29
 مكمل بقرار ياسر محمود عبد حبيب  30
 مكمل  ياسين مزهر اسماعيل  31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة ديالى / كلية الهندسة 

 

 المرحلة :الثالثة 

 قسم الهندسة االلكترونية 
 

 الــــدور: االول

 الدراسة المسائية 
 

2017-2018  
 

 النتيجة االسم  ت
 ناجح احمد فايق خلف علي   1
 مكمل بقرار احمد قحطان حاجم  2
 مكمل احمد كاظم ابراهيم )ر( 3
 ناجح بقرار اسعد كاظم حسين   4
 مكمل بقرار باسم محمد علي  5
 ناجح بمواد العبور / مكمل بقرار  بسام صاحب خضير  )عبور( 6
 ناجح ثامر عيسى مراد  7
 ناجح جعفر اسعد ابراهيم   8
 مكمل بقرار  حافظ كريم حميد مهدي  9
 مكمل حسن ضياء عبد االمير  10
 مكمل بقرار سيف سعد عبد اللطيف   11
 ناجح بقرار عباس كاظم ابراهيم   12
 ناجح عبد السالم قادر خميس  13
 ناجح عبد الكريم نوري محمد دلف   14
 مكمل عبد اهلل وليد جليل  15
 مكمل بقرار عمر رشيد عليوي )ر( 16
 مكمل محمد طالب ابراهيم )ر( 17
 ناجح مخلد لطيف محمد محمود   18
 مكمل بقرار مصطفى محمد سلمان   19
 مكمل بقرار مهند عباس كريم )ر( 20
 مكملة بقرار ميس سعد عبود  21
 ناجح نزار ساجد ابراهيم   22
 مكملة بقرار نور عبد الجبار محمد  23
 مكمل بمواد العبور / مكمل همام خليل ابراهيم  )عبور( 24
 مكملة بقرار تبارك طالل احمد  25
 مكمل بمواد العبور / مكمل جاسم محمد اسماعيل )عبور ( 26



 مكمل بقرار جواد علي حسين   27
 ناجح حسين جاسم علي   28
 مكمل بقرار حيدر اياد عبد الكريم   29
 ناجح بمواد العبور / مكمل بقرار حيدر جابر مسلم )عبور( 30
 مكملة بقرار سماء زيد مخلف 31
 ناجح سيف سلمان داود احمد  32
 ناجح صادق سليم حميد  33
 مكمل بقرار عباس خالص ابراهيم  34
 مكمل عبداهلل جاسم ابراهيم  35
 ناجح بمواد العبور / مكمل عبداهلل فارس عبد  )عبور ( 36
 مكمل بقرار عماد محسن عبد علي  37
 نقص براءة ذمة عمر رعد جميل  38
 مكملة بقرار فاطمه محمد احمد  39
 ناجح بمواد العبور / مكمل بقرار فالح حسن عبداهلل )عبور( 40
 مكمل بقرار كرار محمد سعدون  41
 ناجح مصطفى جاسم حسن   42
 ناجحة بقرار ميس حامد عبد الرحمن   43
 مكملة بقرار نهى حامد صالح   44
 مكملة بقرار هدى فائق عبد االمير  45
 مكمل بقرار هيثم عادل صالح   46
 مكمل وسام  ثائر مطشر   47
 مكمل بقرار ياسر زكي ابراهيم  48
  العبور 
 ناجح احمد سامي نصيف )عبور معالج( 1
 ناجح احمد عبد القادر فيصل )عبور معالج( 2
 ناجح براق خالص جواد )عبور معالج( 3
 مكمل حسين أفليح ناجي )عبور تحليالت( 4
 ناجحة رفل حافظ محمد )عبور معالج( 5
 مكمل سيف علي حسين )عبور تحليالت و الكترونيك( 6
 ناجح ضيف محمد علي )عبور تحليالت( 7



 ناجح بقرار غيث احمد مخلف )عبور معالج و الكترونيك( 8
 مكمل منتظر مهند محمود )عبور تحليالت( 9
 ناجح بقرار هشام صالح حسين )عبور تحليالت ومعالج( 10

 

 

 

 


