
(    4 )دورة الحاسوب رقم جامعة دٌالى
2018-2-19 و لغاٌة  ٌوم االثنٌن الموافق 2018-2-11تبدأ  من  ٌوم االحد الموافق 
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اٌمان قاسم حسن1

محمد جاسم حسٌن محمد2

صالح ناظم صالح مهدي3

وفاء كرٌم اسماعٌل صالح4

لقاء طاهر كامل فاضل5

علً حسٌن عطٌة عواد6

دعاء رافع عبد هادي7

غسان عبدهللا نجم الدٌن8

جابر خوام محمد هادي9

اٌات معن هادي صالح10

مقتدى حمٌد عبد علً حسن11

غفران كاظم حسن12

احمد اكرم احمد حسٌن13

حارث طه عثمان مجٌد14

منى جمٌل لطٌف جاسم15

اٌمان فرج سعٌد 16

اوراس خالص ٌاسٌن17

سالم حسن صالح  حمد18

محمود احمد اسماعٌل مصطفى19

عذراء ٌحٌى حسٌن سلمان20

رنا حمود علً حسٌن21

احمد زاحم ناج22ً

رائد محمد عاصً راض23ً
حاتم سعدون محسن صٌهود24

محمد رشٌد احمد رشٌد25

اسم المشتركت

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

الٌوم الخامسالٌوم الرابع الٌوم الثالثالٌوم الثانًالٌوم االول



صالح غافل حجً محمد26

نشؤة حمد علً جار هللا27

تبارك مقداد ابراهٌم محمد28

اٌة محمد ناصر حسٌن29

ٌاسر هٌمٌتً جاسم عباس30

عدنان حسٌن علً منصور31

نادٌة عامر عبد رحمان32

حازم جلٌل فاضل باقر33

اٌفان مالك سطوان خماس34

عبد الرزاق حسٌن احمد35

احمد ماهر ناصر36

منال محمود حسٌن عل37ً

رسمٌة اسماعٌل خلٌل38

حسن فاروق نعمان حسن39

نصر فاضل حمٌد زٌدان40

سرمد علً حسن مصطفى41

عبد المهٌمن فلٌح حسن محم42

ٌوسف عدنان احمد فاضل43

حسن نجٌب محمد عبد هللا44

عدنان حسن عبد هللا عل45ً

طه ٌاسٌن محمود احمد46

علً عبد الوهاب علً عطٌة47

مها محمد خلف جواد48

مٌاسة اسماعٌل سلطان49

وفاء عقٌل حمٌد سالم50

علً حسٌن ذٌاب عل51ً

رشٌد حمٌد حسٌن بكر52

فاطمة ٌاسٌن محمد عباس53

محمد خٌر هللا محمد54

احمد عجٌل صٌهود محمد55

حٌدر وٌس حسن عل56ً



سهاد عبد الخالق سلمان57

شدهان مجٌد علوان58

امجد محمد احمد59

لٌث صالح عبد60

مروة عبود احمد باقر61

غزاي درع فاضل عباس62

شهد بشار مهند ٌاس63

نهاد ناجح علً جاسم64

محمد قحطان عبد الرزاق جاسم65

ضحى صباح نادر66

مروة ادٌب احمد حسن67

مروة طه عبد خلف68

فراس عبد هللا محمد عباس69

طٌبة عدي محمد حسٌن70

عامر محمد عطٌة مجٌد71

شٌماء حسن هادي حمدي72

رانٌا ابراهٌم جاسم محمد73

ضٌاء حومد ناصر مجبل74

صالح نهاد صالح عباس75

غدٌر علً محمود رحٌم76

احمد مظهر عبد هللا صالح77

عز الدٌن محمد منصور78

مصطفى قاسم شنتر سرحان79

موفق مشرق مهدي عبد80

اسامة عبود خضٌر احمد81

عمار ناظم فرحان82

علً حسٌن خلف كرٌدي83

حامد علً عبود84

وسام محمود عبد هللا حسٌن85

محمد اٌاد حمدان ٌاسٌن86



محمد عبد ستار عبد كرٌم87

شهاب احمد حسٌن احمد88

اشرف طه اسماعٌل داوود89

مروة هادي رشٌد جبارة90

عمر محمود احمد عبد91

باسم سلمان حسٌن حمٌد92

هالة عبد القادر علً عطٌة93

عبد هللا فإاد صالح خلف94

عمر عبود ٌحٌى95

غسان جعفر حمدي حسٌن96

رشا سالم حسٌن عبد هللا97

رشاد محمد جاسم برغوث98

عباس خوام ابراهٌم99

زٌنة سامً راشد100

ضٌاء وسام كامل محمود101

فاتن زٌد محمد نصٌف102

عالء مإٌد علً سلمان103

سٌف محمد عبد الرحمن جامل104

االء قاسم طه عبد هللا105

هدٌر قحطان علوان خضٌر106

سارة محمد حسون سعٌد107

وسام علً حسٌن جمٌل108

مآثر حسٌب محمود احمد109

مطفى ثامر احمد عل110ً

سهٌل نجم عبد خلف111

حسٌن علً حسٌن جواد112

غسق زهٌر عوٌد عبد الحسن113

اركان حسن دنبوس114

دورٌس  طاهر حسن حسٌن115

اسماء غنً داوود سلمان116



زٌنة ناصر سلٌمان محمد117

هناء ابراهٌم لفته ٌاسٌن118

علي غازي خورشيد رشيد119

عالء محمود عزٌز120
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