
ناجحاسامة طالب محي حسن1

ناجحةايالف عبد العباس حبيب جاسم2

ناجحةبدور علي امحيسن جاسم3

ناجححذيفة فؤاد رحيم محمود4

ناجححسن خضير عبد علي عبد5

ناجححسين صالح امين حيدر6

ناجححسين عالوي سالم عبد هللا7

ناجحةحنين خالد وليد عبد الرزاق8

ناجححيدر احسان فاضل محمد9

ناجحةديكان كامران محمد امين علي10

ناجحرسول حسين يوسف عباس11

ناجحةرنده هاشم حميد حمد12

ناجحةزهراء ماجد حسن ياسين13

ناجحزيد علي جواد محمد14

ناجحةزينب فاضل غزال علي15

ناجحةسجى سالم عبد الجبار عبد عباس16

ناجحسيف فوزي حمودي هادي17

ناجحةصفا محمد عباس عنب18

ناجحعبد هللا محمد عباس علي19

ناجحعبدهللا حميد محمد خليف20

مكملعثمان مرتضى صالح الدين زين دين21

ناجحعلي عبد الكريم نعمان عبد الكريم22

ناجحعلي عمار وهاب عباس23

ناجحعلي فيصل عبد االمير سرحان24

ناجحغيث محمد حسين علي25

ناجحمازن سعيد رحيم حمودي26

ناجحمحمد احمد علوان عبد27

ناجحمرتضى باسم حسن جمعة28

ناجحةمريم مشتاق كاظم حسن29

ناجحمنتظر ناظم خلف فجر30

ناجحةنادية عيسى صالح عليوي31

ناجحةنرجس أعالن جميل عاشور32

ناجحةهديل محمود وهاب كريم33

ناجحةسمية حسين عبدالرزاق جدوع34
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ناجحةاسماء علي عبدالحسن1

ناجحامين عامر علوان جاسم2

ناجحةايمان محمد جاسم حميد3

ناجحةتبارك هللا محمد قاسم محمد4

ناجححسين صالح جهاد عبد الزهره5

ناجحةحنين كمال رضا كفش6

ناجححيدر ياسين ابراهيم ناصر7

ناجحخليل حسين علي حسين8

ناجحةدنيز محمد علي ابراهيم9

ناجحةرحيل رحيم صكبان جبر10

ناجحةرنده حاتم كريم بديوي11

ناجحةزينب حسن محمد خلف12

ناجحةزينب رائد قادر اسماعيل13

ناجحةساره خالد عدنان عبد الوهاب14

ناجحةساهر ستار حسين15

ناجحةسجى عدنان صالح عيسى16

ناجحةسفانه اسماعيل خليل اسماعيل17

ناجحةسمية حسين عبد الرزاق جدوع18

ناجحةشيماء ازاد عبد االمير شكر19

ناجحصالح عبد الحسين صبري20

ناجحعبدالرحمن ماجد حميد كرحوت21

ناجحعبد الهادي صدام حاتم محمد22

ناجحةعال صدام حسين جواد23

ناجحعلي احمد فيحان كريم24

ناجحعمر صالح احمد عزيز25

ناجحةغفران منذر حسن عويد26

ناجحةفاطمه عايد وردي سلمان27

ناجحةلينا عباس فاضل محمد28

ناجحمحمد ضياء ابراهيم29

ناجحمحمد ماجد محمد30

ناجحةمروة محمد جاسم رجية31

ناجحةمريم عمار خالد عبد هللا32

ناجحةهدى طه عبد الرزاق قادر33

ناجحعلي غسان ابراهيم34

النتيجةأسم الطالبت

قسم هندسة الحاسوب                             نتيجة الكورس الثاني                    /كلية الهندسة /جامعة ديالى 

                                                                                            2020/2019الدراسة الصباحية                                        العام الدراسي -                                                                            المرحلة الثانية 



ناجحاحمد نجم محسن1

ناجحازهر علي حسين2

ناجحةاية عيدان محمود حميد3

ناجححسين عبد الحسين كاظم4

ناجحةحوراء محمد عبدهللا5

ناجحةختام رحمن خليل6

ناجحةدعاء جواد عبد الكاظم7

ناجحةرجاء محمد شلتاغ8

ناجحةرنا نذير علي9

ناجحةزهراء عمار احمد10

ناجحزيد سعد عبيس11

ناجحةزينب يوسف مهدي12

ناجحةسارة قاسم محمد13

ناجحةسراب اسماعيل علي14

ناجحةسهى كريم عمر15

ناجحةشروق عبد األمير عبد العباس16

ناجحةشهد عماد حسين17

ناجحةشهد غازي عبد إبراهيم18

ناجحةضحى خليل ابراهيم19

ناجحةعبير مهدي صالح20

ناجحةعذراء اكرام مصطفى21

ناجحعلي حميد كاظم22

ناجحةغفران باسم احمد نايل23

ناجحةفاطمة سامي عباس سبع24

ناجحمحمد عبد الكريم عبد عباس25

ناجحمحمود محمد بربير مري26

ناجحةنور احمد عبد بخيت27

ناجحةنور رياض إبراهيم سعيد28

ناجحةهاجر صالح كاظم عبدهللا29

ناجحةهديل سمير عباس زيدان30
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ناجحةابرار محمد عبدالعزيز رشيد 1

ناجحاحمد قيس كامل ناصر 2

ناجحاحمد مازن زامل عبد الكريم 3

ناجحةاسراء قاسم عبدهلل حسن 4

ناجحةاية برهان احمد ناصر 5

ناجحةاية عبد االله سامي حسن 6

ناجحةاية قاسم خضير7

ناجحةاية ياس خضير عليوي 8

ناجحةايمان جميل عليوي ياسين 9

ناجحةايمان سعد كاظم عبد 10

ناجحةبنان غنى عبود عباس 11

ناجحةتبارك ثامر عبداللطيف مسلم 12

ناجحةجنان سمعان قحطان علوان 13

ناجححسن محمد حميد صالح 14

ناجححمدي غازي حمدي رشيد 15

ناجحةزهراء ثامر عزيز جواد16

ناجحةزهراء عباس خلف المي 17

ناجحةزينب محمود بريسم هالل 18

ناجحةسارة برغش حسن نصر هلل 19

ناجحةسارة سامي داود علي 20

ناجحةسجى فاضل عباس محسن 21

ناجحسرمد علي حسون كاظم 22

ناجحةسفانه خليفة حسن داود 23

ناجحةشهد ابراهيم فاضل 24

ناجحةضحى عبد الستار حسين 25

ناجحةضحى نوري ابراهيم محمود 26

ناجحةعبير عبد المنعم احمد محمد27

ناجح(عودة من ترقين قيد)عمر كريم ماهود 28

ناجحةغصون محمد رشيد معتوك 29

ناجحةغفران حسن سلمان كاظم 30

ناجحمحمد جعفر رشيد 31

ناجحمحمد صالح طه عبدالحسن 32

ناجحةمريم قاسم غني33

ناجحمصطفى عدنان حسين حمودي 34

ناجحةنهال علي حسن رسول 35

ناجحةهدى فيصل عبد حسين 36

ناجحةهديل محمد مزهر راضي 37

ناجحةوالء ثامر حسن محمد 38
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