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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعة ديالى              

                                                                             ةنساني  كلية التربية للعلوم اإل

                                                                              ة  العربي  قسم اللغة           

 ة () الدراسة  المسائي         

 ( م 410

 نتائج الدور الثاني 

 النتيجة االسم الثالثي ت

 عبور بتسام أحمد رشيد مجيدا  .1

 ناجح إبراهيم نادر قادر مجيد  .2

 راسب حمد علي عبد هللا نصرهللاأ  .3

 عبور حمد محمد عبد هللا محمودأ  .0

 ناجحة حمد كاظمأناهيد ياسين أ  .5

 ناجحة أنسام إبراهيم عبد مخلف  .6

 ناجح يهاب خليل هاشم عباسا  .7

 عبور يونس بارق طارق عبد هللا  .8

 ناجح بشار محمود عبد هللا هندي  .9

 ناجح حسام أحمد مجيد حميد  .14

 ناجح حسام كاظم محمود كاظم  .11

 ناجحة حنين رياض كمبش محمد  .12

 ناجح رسول محمد أحمد عبد  .13

 ناجحة رغد مهدي شكر محمود  .10

 ناجحة رغدة جاسم محمد مهبش  .15

 ناجحة رقية عبد السالم عبد المنعم إبراهيم  .16

 عبور حسن رواء ثائر يونس  .17

 ناجح رواد محمد شريف طه  .18

 راسب ريسان ثامر درب منصور  .19

 ناجح سامي غاندي حاتم محمد  .24

 ناجحة سجى جعفر حسين خان  .21
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 ناجحة شهد ثاير علي حسين  .22

 ناجح ضياء حاتم عبعوب  سبع  .23

 ناجح عباس عبد الواحد محمد حمد  .20

 ناجح عبد القادر حوم خلف فرج  .25

 ناجح عالء تحسين فاضل سلمان  .26

 ناجح علي عواد مهدي سعيد  .27

 راسب عمر عبدالوهاب عبدهللا زيدان  .28

 عبور كوثر رعد غانم طارش  .29

 عبور محمد جاسم رشيد جنيد  .34

 عبور محمد حسين جواد حسن  .31

 ناجح محمد زيد خلف سبع  .32

 ناجح محمد عبد هللا حمد عبدهللا  .33

 ناجح محمد عالء الدين ناصر حسين  .30

 ناجح محمد عيسى عيدان مطر  .35

 ناجح محمد ياس صالح شرقي  .36

 ناجحة مرضية حاتم عبد الستار بطيخ  .37

 عبور مهديمريم قاسم صالح   .38

 راسب مصطفى هاشم حسن غزاي  .39

 ناجحة ناصر نور علي حسين   .04

 ناجحة نور محسن مزعل حميد  .01

 ةناجح هديل محمد قاسم  جبار  .02

 ناجح والء جميل سامي حميد  .03

 ناجحة ياسمين عبد األمير علي شهاب  .00

 ناجح يعرب تائه داود سليم  .05
 

 


