
جامعة ديالى
2018-2-19 و لغاية  يوم االثنين الموافق 2018-2-11تبدأ  من  يوم االحد الموافق 
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ابراهيم عز الدين ابراهيم ياسين1

ابراهيم فيصل ابراهيم غريب2

اثير فليح حسن جاسم3

احمد جبار عبد هللا احمد4

احمد عامر حسين مسلم5

احمد علي حسين خلف6

اخالص محمد حسن صالح7

استبرق سلمان دلفي جبر8

اسراء علي رحمان9

اسراء فاضل احمد حمود10

اسماء حميد محمود حميد11

افراح محمد جمعه مايخان12

االء نصيف جاسم داوود13

امنة عماد اسد شمس هللا14

اميرة عبد الرحمن طالب منصور15

انفال رياض عواد هادي16

انهار صباح حميد صالح17

انوار تحسين جاسم خميس18

انوار علي جواد ياسين19

اية محمود زيدان خلف20

ايمان سامي احمد دبوس21

ايمان عبد الحسين شناوة22

ايمن ثامر مساعد عبد هللا23

ايهاب محسن عليوي محمد24

اللغة االنكليزية

 (4 )دورة  كفاءة اللغة االنكليزية  والحاسوب رقم 

كلية التربية للعلوم االنسانية
اليوم الخامساليوم الرابع اليوم الثالثاليوم الثانياليوم االول

اسم المشتركت



باسم سعدون صالح عباس25

براء ناظم هادي جامل26

بشرى علي جبر كريم27

بالسم عدنان عبد العزيز28

بالل محمد عباس حمود29

بهاء عبد الوهاب اسماعيل30

بهاء ناظم حسان علي31

تحسين رضا علي32

حاتم عبد الكريم مطرود34

حميد محمد عباس35

دعاء وجدي هادي خلف36

دنيا عبد الستار عبد الوهاب جسام37

ديانا ثائر كمال ابراهيم38

رانيا رعد حميد شبيب39

رانيه ابراهيم خليل ابراهيم40

رسل احمد سلمان ياس41

رسل ضياء حسين42

رسل غازي عبود كاظم43

رشا قادر حميد حبيب44

رغد احمد قاسم محي الدين45

رغد احمد قاسم محي الدين46

رنا خليل علي حسين47

رنا طالب جواد كاظم48

رندة نجم عبد خميس49

رؤى عبد حسن محمد50

رياض رياض محمود51

زينب علي شهاب احمد52

زينة جدوع سلطان عبد53

زينة سعد سهيل نجم54

سارة حازم حسون حسين55

سارة سهيل عبد الجبار مراد56

سامر علي حسين57

سامر محمد جواد ياسين58

سجى ابراهيم خليل ابراهيم59



سرى جميل اسماعيل عارف60

سرى مهدي صالح61

سناء خالد خزعل عباس62

سهيلة عليوي لفتة63

سيف علي حسين64

شهد خضير عباس65

صباح نصيف جاسم محمد66

صفا حميد حسن علوان67

صفا قيس فتاح مخلف68

صالح الدين طه محسن جاسم69

عادل خضير احمد محمد70

عباس احمد رحيم حميد71

عباس الرجب حازم مازن72

عبد الحميد هالل عبد الحميد حسين73

عبد القادر يحيى احمد عبد هللا74

عرفان اسعد جابر محسن75

عال رائد مزاحم عبد الباقي76

عالء سلمان بدر77

عالء كامل عبد علي78

علي خليل اسماعيل رجيه79

عمر عادل عدنان محمود80

غانم احمد عبد الحسن علي81

غزوان جياد بيان قاسم82

غزوان مهدي جعفر علي83

فارس عبد خضير حسين84

فرح وديع مظاهر85

فرحان علي حسين جاسم86

فريد علي حسين87

فالح صباح شايع حمد88



قحطان احمد حوم حسين89

قصي كامل هادي علي90

كوثر طالب عبود خلف91

الرة محمد مهدي صالح92

لبنى نصيف جاسم داوود93

لؤي جاسم محمد سكران94

مالك هادي قدوري محمود95

محمد اسماعيل مهدي ابراهيم96

محمد ثامر صالح خلف97

محمد جاسم محمد ولي98

محمد عبد الرحمن حسين هادي99

محمد مكي علي حمادس100

محمد هاشم ستير احمد101

محمود يونس حميد102

مروان عبد ابراهيم محمد103

مصطفى زهير كاظم حسن104

مقداد ضاري مهدي علوان105

منار حقي اسماعيل احمد106

منعم عجيل صيهود محمد107

مهدي صالح ياسين عباس108

مودة ياسين جاسم ابراهيم109

ميس سعد ابراهيم اسماعيل110

ميسم وهيب خضير عباس111

نادية قاسم محمد حسن112

نبراس عباس محمد حسن113

نبراس عبد الجليل خليل114

ندى قاسم كريم115

نصير احمد حسن اسماعيل116

نضال فالح سليمان موسى117



نمير مثنى عبد الهادي صالح118

نمير مثنى عبد الهادي صالح119

نهى طه محمود حسين120

نور عبد الرحمن محمود حسن121

نورة عبد الحسين حسن122

هالة محمود غفوري حسين123

هند عباس فاضل احمد124

وجدان كاظم حسن جواد125

وفاء حمودي ابراهيم خليل126

وفاء عبد الستار شاطي بحر127

ياسمين محمد رشيد حمد128

يزدان نجم عبد جعفر129

يعقوب محمد جواد جاسم130

يوسف عبد الوهاب احمد محمد131

يوسف فوزي قدوري ابراهيم132

يونس حسين علي حسن133

احمد اكرم احمد حسين127

احمد زاحم ناجي128

احمد عجيل صيهود محمد129

احمد ماهر ناصر130

احمد مظهر عبد هللا صالح131
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اركان حسن دنبوس132

اسامة عبود خضير احمد133

اسماء غني داوود سلمان134

اشرف طه اسماعيل داوود135

االء قاسم طه عبد هللا136

امجد محمد احمد137

اوراس خالص ياسين138

ايات معن هادي صالح139

اية محمد ناصر حسين140

ايفان مالك سطوان خماس141

ايمان فرج سعيد 142

ايمان قاسم حسن143

باسم سلمان حسين حميد144

تبارك مقداد ابراهيم محمد145

جابر خوام محمد هادي146

حاتم سعدون محسن صيهود147

حارث طه عثمان مجيد148

حازم جليل فاضل باقر149

حامد علي عبود150

حسن فاروق نعمان حسن151

حسن نجيب محمد عبد هللا152

حسين علي حسين جواد153

حيدر ويس حسن علي154

دعاء رافع عبد هادي155

دوريس  طاهر حسن حسين156

رانيا ابراهيم جاسم محمد157

رائد محمد عاصي راضي158

رسمية اسماعيل خليل159

رشا سالم حسين عبد هللا160

رشاد محمد جاسم برغوث161

رشيد حميد حسين بكر162



رنا حمود علي حسين163

زينة سامي راشد164

زينة ناصر سليمان محمد165

سارة محمد حسون سعيد166

سرمد علي حسن مصطفى167

سالم حسن صالح  حمد168

سهاد شالش خلف 169

سهاد عبد الخالق سلمان170

سهيل نجم عبد خلف171

سيف محمد عبد الرحمن جامل172

شدهان مجيد علوان173

شهاب احمد حسين احمد174

شهد بشار مهند ياس175

شيماء حسن هادي حمدي176

صالح ناظم صالح مهدي177

صالح نهاد صالح عباس178

صالح غافل حجي محمد179

ضحى صباح نادر180

ضياء حومد ناصر مجبل181

ضياء وسام كامل محمود182

طه ياسين محمود احمد183

طيبة عدي محمد حسين184

عامر محمد عطية مجيد185

عباس خوام ابراهيم186

عبد الرزاق حسين احمد187

عبد هللا فؤاد صالح خلف188

عبد المهيمن فليح حسن محم189

عدنان حسن عبد هللا علي190

عدنان حسين علي منصور191

عذراء يحيى حسين سلمان192

عز الدين محمد منصور193

عالء محمود عزيز194

عالء مؤيد علي سلمان195

علي حسين خلف كريدي196

علي حسين ذياب علي197



علي حسين عطية عواد198

محمد عبد الوهاب علي عطية199

علي غازي خورشيد رشيد200

عمار ناظم فرحان201

عمر عبود يحيى202

عمر محمود احمد عبد203

غدير علي محمود رحيم204

غزاي درع فاضل عباس205

غسان جعفر حمدي حسين206

غسان عبدهللا نجم الدين207

غسق زهير عويد عبد الحسن208

غفران كاظم حسن209

فاتن زيد محمد نصيف210

فاطمة ياسين محمد عباس211

فراس عبد هللا محمد عباس212

لقاء طاهر كامل فاضل213

ليث صالح عبد214

مآثر حسيب محمود احمد215

محمد جاسم حسين محمد216

محمد رشيد احمد رشيد217

محمد عبد ستار عبد كريم218

محمد قحطان عبد الرزاق جاسم219

محمود احمد اسماعيل مصطفى220

مروة اديب احمد حسن221

مروة طه عبد خلف222

مروة عبود احمد باقر223

مروة هادي رشيد جبارة224

مشتاق نجاح جاسم محمد225

مصطفى قاسم شنتر سرحان226

مطفى ثامر احمد علي227

مقتدى حميد عبد علي حسن228

منار نصر هللا حسن سبتي229

منال محمود حسين علي230

منى جميل لطيف جاسم231

مها محمد خلف جواد232



موفق مشرق مهدي عبد233

مياسة اسماعيل سلطان234

نادية عامر عبد رحمان235

نشأة حمد علي جار هللا236

نصر فاضل حميد زيدان237

نهاد ناجح علي جاسم238

هالة عبد القادر علي عطية239

هبة احمد سعدون240

هدير قحطان علوان خضير241

هناء ابراهيم لفته ياسين242

وسام علي حسين جميل243

وسام محمود عبد هللا حسين244

وفاء عقيل حميد سالم245

وفاء كريم اسماعيل صالح246

ياسر هيميتي جاسم عباس247

يوسف عدنان احمد فاضل248
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