
 الدراسة الصباحية –قسم هندسة االتصاالت  –كلية الهندسة  –جامعة ديالى 

 2019/2020الدور االول  -الفصل الثاني - السنة االولى 

 النتيجة  اسم الطالب  ت

 ناجح احمد محسن علي 1

 ناجح ادم محمد مهدي   2

 ناجح انس حميد زيدان   3

 ناجحة ايمان حسين صالح  4

 ناجح براق علي حسن   5

 ناجح حسين علي محي  6

 ناجح حيدر علي جاسم  7

 ناجحة خيالء محمود سلمان 8

 ناجحة دعاء منذر مزاحم  9

 ناجحة رقية مكي عصمان   10

 ناجحة زهراء صكبان علوان 11

 ناجحة زبيده عبد حتيوي  12

 ناجحة سبأ منذر هادي  13

 ناجحة سجى مهدي صالح  14

 ناجحة للا سمية نومان عبد  15

 ناجحة شهد نجم عبد للا   16

 ناجحة صفا صالح منير عبد الجبار  17

 ناجح صفين حسام جواد 18

 ناجح عبد الرحمن حسن طالك   19

 ناجح عبدللا رحمن جاسم  20

 ناجح علي عبد الرحمن سلومي  21

 ناجح علي عبد الرحمن متعب  22

 ناجحة علياء غسان عدنان   23

 ناجح عمر قاسم محمد   24

 ناجحة فاطمة حسن علي   25

 ناجحة فاطمة عماد صبري عباس  26

 مكملة  فاتن طالب خليل 27

 ناجح محمد اركان عبد للا  28

 ناجحة مروة ياسر هادي 29

 ناجح منتظر حسين جاسم  30

 ناجح منتظر خضير حمزه  31

 ناجح مهند حسناوي جميل   32

 ناجحة نورس ابراهيم هاشم عباس  33
 



 الدراسة الصباحية –قسم هندسة االتصاالت  –كلية الهندسة  –جامعة ديالى 

 2019/2020الدور االول  -الفصل الثاني -ةاني الثالسنة 

 النتيجة  اسم الطالب  ت

 مكمل  احمد صالح غالم 1

 ناجح امير سعد جلوب  2

 ةناجح امنية عماد عباس  3

 ةناجح بنار مجبل صالح  4

 هناجح بيداء علي اسماعيل   5

 ناجح حسين محمود بوري  6

 ناجح حيدر احمد مصطفى   7

 ناجحة رنا رشيد حميد 8

 ناجحة رؤيا علي عباس   9

 ةناجح زهراء علي براك  10

 ناجح زين العابدين حسين طه  11

 ناجحة زينب فايق خلف  12

 ناجحة زينه محمد سعدون  13

 ناجحة سبا هاشم حسن   14

 ناجحة سجى خالد مجيد 15

 ناجح سيف احمد شكور  16

 ةناجح شهد ابراهيم داود 17

 ةناجح شهد كامل معروف  18

 ناجح صباح علي حسين  19

 ناجح عبد العزيز محمد هاشم  20

 ناجح عبدهللا عصام بهلول   21

 ناجح عبد الحسين مصطفى عبد الحسين 22

 ناجح كرار جابر داود  23

 ناجح كرار فاضل حسن   24

 ةناجح كريمة حسن علي  25

 ناجح محمد باقر اكرم  نعمه  26

 ناجح محمد خالد مولود  27

 ناجح محمد ذاري كاظم  28

 ناجحة مريم محمود محسن  29

 ناجحة مريم نهاد سالم  30

 ناجحة مريم وفيق عبود 31

 مكمل  مصطفى مهدي كاظم  32



 ناجح مهند ليث عبد الجبار  33

 ةناجح هدى حسين حمود  34

 ناجحة هدير مناضل علي  35

 ناجح هشام ابراهيم خضير   36

 ناجح يقين موفق محمود  37

 



 الدراسة الصباحية –قسم هندسة االتصاالت  –كلية الهندسة  –جامعة ديالى 

 2019/2020الدور االول  -الفصل الثاني -الثالثةالسنة 

 النتيجة  اسم الطالب  ت

 ناجح ابراهيم سالم ابراهيم خليل  1

 ناجح احمد رعد كركوش كريم  2

 ناجح احمد طارق حسين كاظم 3

 ناجح حسين احمد عامر امين  4

 هناجح انوار جالوي ابراهيم كريم   5

 هناجح ايات عبد المنعم طه كاظم  6

 هناجح ايات كريم عبد الحسين سعيد 7

 ناجحة ايثار نبيل عبدهللا محمد  8

 ناجحة تبارك زيد متعب فياض  9

 ناجح حسن صالح حسن فزع  10

 ناجح حيدر حازم حديد سلمان  11

 ناجحة براكدعاء فاروق حمد  12

 ناجحة رسل رائد محمد ناصر  13

 ناجحة رسل علي محمد عباس  14

 ناجحة زهراء محمد حسن ابراهيم  15

 ناجح زياد كريم محمد عباس  16

 ناجح سجاد خالد مطشر كرمش  17

 ناجح سيف علي سعدون ابراهيم  18

 هناجح شهد خالد اسماعيل حسين  19

 هناجح شهد عبد الجبار حسين عبد  20

 هناجح ضحى سعد متعب عباس  21

 هناجح طيبة كمال هادي صالح 22

 ناجح عبدهللا حسن علي خالد 23

 هناجح عال عبد الستار نعمان   24

 ناجح علي كامل شاكر محمود  25

 ناجحة فاطمة جاسم علي نجم  26

 ناجح مجد عبد الرحمن  27

 ناجح مصطفى كاظم احمد جاسم  28

 ناجحة احمد منار وادي  29

 ناجحة نجالء يونس عبد الكريم  30

 ناجحة نور سعدون كاظم 31

 ناجحة نور عبدهللا سليمان داود  32

 ناجحة هاجر جاسم طالب حسن  33

 ناجح هادي عبد الرسول هادي 34
 



 الدراسة الصباحية –قسم هندسة االتصاالت  –كلية الهندسة  –جامعة ديالى 

 2019/2020الدور االول  -الفصل الثاني -لرابعةاالسنة 

 النتيجة  اسم الطالب  ت

 ناجح احمد كريم سلمان  1

 ةناجح استبرق خضير بالص محمود   2

 ةناجح امنه فيصل عبد الكريم فيصل   3

 ناجح امير فؤاد عبود طعان   4

 ناجح امير مؤيد لفته مشاري   5

 ةناجح ايالف سعد حميد برسم   6

 ةناجح ايالف فالح حسين علوان   7

 ناجحة ايه مجيد خليفه محمد   8

 ناجحة تمارة صباح ياسر عباس   9

 ةناجح جمانه احمد عبد الستار جاسم   10

 ةناجح جمانه محمد مهدي ابراهيم   11

 ناجحة خديجه عبد الرحيم خورشيد ديوان   12

 ناجح خطاب حميد يوسف سلمان   13

 ناجحة دعاء خطاب محمد خطاب   14

 ناجحة دينا ساطع اكرم حسن   15

 ةناجح رانيه هشام عبدالجبار محمود   16

 ةناجح رفل نوار ابراهيم جرو   17

 ةناجح لطيف زبيدة احمد  18

 ةناجح زهره ضرغام تركي جواد   19

 ةناجح زينب عاشور طعمة  20

 ةناجح زينب محمد كريم ذياب   21

 ةناجح سارة ماهر كمال ابارهيم   22

 ةناجح سرى خالد عبود مهدي   23

 ةناجح سرى ياسين خضر علو   24

 ةناجح سنار محمد عبد الجبار حسين   25

 ناجح سيف سعد عبد سعيد  26

 ةناجح شيماء وضاح حسين محمد   27

 ةناجح ضحى هالل الياس ولي   28

 ناجحة طيبه هيثم حسن احمد   29

 ناجح عبد هلل محمد عليوي محمد   30

 ناجح علي محسن سليمان  31

 ناجحة غفران قاسم محمد عبود   32

 ناجحة فاطمه رياض حميد علي   33

 ةناجح فرح جاسم حاتم حسين   34

 ناجحة فضاء قاسم عزيز محمد   35

 ناجحة النا طالب خليل ابراهيم   36



 ناجحة لبنى محمد فاضل محمد   37

 ناجحة لميس منير جواد ابراهيم   38

 ناجحة ليزان خالد حميد   39

 ناجح محمد جبار عناد  40

 ناجح محمد علي سعيد عبيد   41

 ناجح محمد علي عبد هلل حسين مهدي   42

 ناجح محمود فائز حسين حمودي  43

 ناجح مصطفى صحو حبش محمود 44

 ناجح مصطفى عواد جواد كاظم   45

 ناجح مصطفى محمد جعفر تمر   46

 ناجحة موده مهند جواد هادي   47

 ناجحة ندى محمد احمد عباس   48

 ناجح يعقوب علي وهيلة جليب   49
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