
جامعة ديالى

9حاسوب

ابراهيم سالم داوود جمعة1

ابو ذر سلمان شطب مسرهد2

احمد جالل يوسف3

احمد حافظ ناصر حسين4

احمد خالد مولود حبيب5

احمد خلف عبد احمد6

احمد شاكر محمود احمد7

احمد طارق حسين حمد8

اخالص صادق خضر عباس9

اسامة زيد خلف حسين10

اسامة هاشم داود حسين11

اسراء احمد حسن عزاوي12

اسعود عبد هللا خطير دلو13

اسيا قاسم حمادي14

اسيل حسيب حسن15

اشواق مصلح مهدي صالح16

اصال ثائر خضير احمد17

امنة خالد عبد الحميد صالح18

امنية صفاء محمد جاسم19

انس محمد طعمة احمد20

انفال حسين صالح مهدي21

اياد اسماعيل سلطان22

ايمان محمود خلف23

ايناس شهاب احمد محمد24

ايهاب عزيز فرحان كشكول25

بارق حسين علي بطيخ26

بيداء ابراهيم محمد سبع27

بيداء عبد مهدي صالح28

ثامر حسن اسماعيل خليل29

جاسم محمد زغير حاوي30

جمانة علي عبد الخالق رشاد31

اسم المشتركت

كلية التربية للعلوم االنسانية



جهاد محمد عبد هللا امين32

جوالن حميد صناع مهود33

حازم محمد حميد علي34

حازم محمد عبد خميس35

حامد عبد االمير يونس مخيبر36

حبيب ابراهيم احمد كاظم37

حسام ناجح احمد حبيب38

حسن جميل كاظم نومان39

حسن علوان عداي محمد40

حسن مطشر عبد هللا حيدر41

حسن نايب ضاحي بريسم42

حسنيين يوسف عبد الحسين43

حسين سعد غفوري ردام44

حسين صبحي عبد الرحمن علي45

حسين عيادة محمد جاسم46

حليمة محمد مالح دشتي47

حيدر فليح حسن جلوب48

حيدر محمود مهدي صالح49

خلدون رحمان علوان محمد50

خليل ثامر نعمان سالم51

دريد محمد جاسم جواد52

دعاء هاشم محمد53

دالل عبد الكريم ثامر عباس54

دلسوز احمد محمد قادر55

رشا خالد كامل عبد هللا56

رفل عبد الكريم هادي علي57

رهام رعد عبد العبادي حسين58

رؤى سلمان تركي خيرات59

رؤى علي حسين علوان60

رياض فرحان ظاهر ماجد61

زبيدة جالل جاسم خميس62

زهراء سعد عبد حبيب63

زهراء عثمان عبد العزيز ياسين64

زينب احسان علي عباس65

زينب برهان احمد جاسم66

زينب خميس احمد خميس67

زينب عودة عباس ناصر68

زينة خلف علي69

زينة سلمان هادي صالح70



ساجدة رحيم سلمان شطب71

سالم مالك زيدان خليل72

سامي مطشر زيدان73

ستار زيدان احمد74

سجى خليل اسماعيل غزي75

سجى مطشر زيدان هزاع76

سحر مثنى عدنان تبان77

سراب نكة خميس اسماعيل78

سرى ضامن  عباس شمخي79

سعاد عبد الباقي عباس80

سعد احمد مهيدي81

سعد حسام الدين محمد احمد82

سعد قاسم عباس سبع83

سعيد سلمان عبد هللا عيسى84

سالم توفيق عباس مرهج85

سالم محمد عبد هللا امين86

سالم محمد محسن جاسم87

سمية حسين علي حسين88

سمية صالح مهدي رحمان89

سمير حسب هللا حسين علي90

سمير حسب هللا حسين علي91

سميرة عبد هللا نجم عبود92

سناء حكمت حسن محمود93

سندس شوكت ابراهيم94

سهى هادي مصطفى95

سيناء اسماعيل سلطان سبتي96

شاكر محمود فاضل حمادي97

شوق رعد يحيى رشيد98

شيماء حسون مشكور99

شيماء علي حسين جدوع100

شيماء قاسم علوان ردام101

صدام داوود سلمان خضير102

صدام عبد الكريم حميد103

صدام عبد خضير104

صفا اسماعيل ابراهيم خليل105

صفاء حقي اسماعيل جاسم106

ضحى حامد غني ياسين107

ضحى عبد هللا عباس صالح108






