
جامعة ديالى

9حاسوب

109 ضياء رشيد حميد جمعة

110 طلب يونس طلب منهل

111 طه ياسين حمد جداع

112 عائشة مهدي عدنان حسين

113 عباس احمد رحيم حميد

114 عبد الحميد وهاب احمد مجيد

115 عبد الخالق كريم جاسم

116 عبد الخالق محمد عبد كاظم

117 عبد الستار عبد الجليل اسماعيل كاظم

118 عبد هللا إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم

119 عبد هللا حسين علوان حسن

120 عبد المنعم سبع خميس محمود

121 عبيدة عدنان جوامير

122 عزيز فارس علي حسن

123 عصام فريج حمد خطير

124 عقيل احمد حسن عزاوي

125 عالء طالب مزهر محمد

126 عالء هاشم محمد جمعة

127 علوان عبد الرزاق علوان حسين

128 علي خلف محي محمد

129 علي عباس فاضل علي

130 علي عبد الكريم احمد حميد

131 علي قاسم محمد جواد

132 علياء حسين عبد فاتح

133 علياء هاشم حسون علي

134 عمار يونس محمود زهو

135 عمر ياسين خلف محمد

136 غسان عباس حسن علوان

137 غسان عدنان جبار محمود

138 غصون عبد الشهيد حسن احمد

139 فاطمة سعد حاتم
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140 فلاير لطيف سلمان 

141 فالح حسن خلف حسن

142 فؤاد محمود ولي حسون

143 فيء رعد يحيى درويش

144 فيصل عمر حمود مديد

145 قاسم جمعة جاسم شالل

146 قاسم كريم احمد حمد

147 قحطان مزهر رميض خلف

148 قيصر تركي عبعوب مطلك

149 مثنى ضياف بالل هزاع

150 مثنى قاسم محمد جاسم

151 محمد جالل اسعد عبد المجيد

152 محمد خليل ابراهيم علي

153 محمد سعد عيال هادي

154 محمد سعدي شهاب احمد

155 محمد عبد الستار كريم حسين

156 محمد عبد هللا مشعل علي

157 محمد عزيز عبد محمود

158 محمد علي شهاب احمد

159 محمد محمود كمبش

160 محمد وليد سعدي حسن

161 محمد ياسين عبد حسن

162 مروان مشرف حسن محمد

163 مروة جمال خليل ابراهيم

164 مروة طالب محيي حسن

165 مروة عبد السالم ستار احمد

166 مروة يحيى محمد خيري

167 مصطفى شهاب احمد جاسم

168 مصطفى عامر معيوف جاسم

169 مقداد لطيف خلف حسن

170 منار شاكر محمود احمد

171 منال عبد هللا فرحان بشير

172 مهند جواد كاظم خميس

173 مهند صالح حمو حبيب

174 مهند عبد الخالق حسين

175 مهند محمد مال هللا علوان

176 مؤيد حافظ محمود محمد

177 مؤيد ياسين شالل حبيب



178 ميثاق حسن ابراهيم احمد

179 ميثم محسن علي ارزيج

180 ميس جبار خميس

181 ميس عثمان عبد العزيز ياسين

182 ناز عبد الخالق مظفر امين

183 نايف خليل علوش هادي

184 نجاة خليل احمد علي

185 نسرين عاصي نافع عباس

186 نصر هللا عباس حميد حسن

187 نقيب علي حسين

188 نهاد طارق حمدي سلمان

189 نواف عامر خليل

190 نور ابراهيم جليل ابراهيم

191 نور احمد عباس خميس

192 نور اسماعيل هادي خليل

193 نور سمير احمد مالح

194 نورس ثامر عبد الرزاق جاسم

195 هالة صبري علي حسين

196 هدير صالح علي نجم

197 هديل طالب توفيق حسين

198 هند متعب مغير عبد

199 هيام احمد حسب هللا

200 واثق شاكر محمود سلمان

201 وديان خليل إبراهيم حسين

202 ورود يونس سالم هاني

203 وسام عاصي ناصر كيطان

204 وسام كانون عبد حنيتك

205 وفاء عبد السالم محمود محمد

206 والء اسماعيل علي جاسم

207 ولهان قدوري رشيد حميد

208 وليد ظاهر جرمط عبد هللا

209 ياس سالم سعيد كاظم

210 ياسر شهيد عبد الرحمن حميد

211 ياسر طه ياسين اسماعيل

212 ياسر فالح حسن احمد

213 ياسمين عباس علي حسين

214 يحيى عطوان يونس عطوان

215 يحيى وليد غيدان خلف



216 يوسف ماجد عدنان


