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 ناجح بقرار  ابتهال حسن هادي خلف 1

 مكمل أحمد حاتم لطيف حسن 2

 ناجح أحمد حسون جاسم حسون 3

 ناجح أحمد حليم خليفة محمد 4

 ناجح أحمد عارف محمد شهاب  5

 مكمل أحمد علي حسين علي 6

 ناجح بقرار أحمد كامل حومد خميس 7

 مكمل حسين أحمد كريم غايب 8

 مكمل أحمد كريم هادي حيدر 9

 ناجح بقرار أحمد كنعان سلمان حميد 11

 ناجح أحمد لطيف جاسم ياسين 11

 مكمل أحمد ناطق أحمد عبدالقادر 12

 مكمل أحمد يونس صالح حمادي 13

 مكملة أديان حقي إسماعيل طالب 14

 ناجحة أزهار إبراهيم عبدهللا جاسم 15

 ناجح محمود أحمدأسامة رياض  16

 مكمل أسامة زيد خلف حسين 17

 ناجح أسامة غانم علوان عبد 18

 ناجحة بقرار إسراء عبدالكريم عزيز خميس 19

 ناجحة مهدي( عبد علي)إسراء فاروق 21

 مكمل إسالم توفيق مزهر عبدهللا 21

 ناجحة بقرار أسماء عيد محمد منصور 22
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 ناجحة إيمان غازي حسب هللا عبدهللا 36

 ناجح بقرار منصورأيمن سعيد علي  37

 مكمل بارق إبراهيم رحيم صالح 38

 ناجح بارق حامد كامل حسين 39

 ناجح باسم نجم عبد هللا حميد 41

 ناجحة بقرار بشرى سالم حسين كنون 41

 ناجحة بيداء محمد سبع خميس 42

 ناجحة تمارة محمد عجمي عبدهللا 43

 ناجحة جاسم كاظم محمد غزال 44

 ناجحة بقرار جنا  رعد خلف جريمط 45

 ناجحة بقرار جنان حميد طرفة عبد 46
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 ناجح حسام حسين نادر محمد 48
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 ناجح حسن هادي إبراهيم علي  05
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 مكملة حنان لطيف نومان مظلوم 09

 مكملة حوراء محسن سلمان علي 00
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 مكملة دعاء طالب كريم محمود 55

 ناجحة دعاء محمد احمد محمود 55

 ناجحة دنيا رعد إبراهيم عبد هللا 55

 مكمل رؤوف عبدالباقي عبود صالح 59

 ناجحة  رشا أحمد نومان عبد 50

 مكملة رشا حميد جاسم كراب 55

 مكملة رغدة فاضل علي ملك 55

 ناجحة رغدة محمد أحمد خميس 55

 ناجحة رقية حسن علي جاسم 54

 ناجحة رنين نوري جواد ياس 55



 مكمل رياض خباص إبراهيم عبد 55

 ناجحة زمن عدنان أحمد جاسم 55

 ناجحة بقرار زهراء جاسم محمد هاشم 55

 ناجحة زهراء سعد خضير عباس 59

 ناجحة زهراء محمد مهدي محمد 50

 مكمل سلمان عنادزياد داود  55

 ناجحة زينب عباس راهي حسين 55

 ناجحة سارة جاسم محمد حسين 55

 مكملة سارة عدنان لطيف جاسم  54
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 ناجحة سحر إياد توفيق عبد 55

 راسبة سحر خالد محمود حبيب 55

 مكمل سعيد عيال كامل محمود 55

 ناجحة سفانة حاتم تايه لطيف 59

 ناجحة سما قاسم نجم عبد 50

 مكمل سيف أسعد موسى عيسى 55
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 مكملة شهد عبدالوهاب محمد جمعة 45

 ناجحة شهالء خليل جهاد بديوي 45

 ناجح صباح حسن جميل عيال 45

 ناجح صدام حسين علي بطيخ 49

 ناجح صفاء رفعت شوكة شكور 40

 ناجحة ضحى أحمد حسن علو 45

 ناجحة ضحى جالل عيدان حسين 45

 مكملة ضحى سعدون عبدالمحسن علي 45

 ناجحة (محمدأمين)ضحى محمد عبد الرزاق 44

 ناجحة بقرار ضمياء صبحي محمود جاسم 555

 راسب ضياء الدين مجيد سلمان مظلوم 555

 مكمل طه عادل طه خليل 555

 مكمل عادل محمد غريبة ابراهيم 555

 مكمل عباس عادل عباس علي 559

 مكمل عباس قاسم جاسم محمد 550

 مكمل عبدالغفور عبدالمنعم جاسم 555

 ناجح عبد القهار سعد محمد حاجم 555

 ناجحة بقرار عبير عواد إسماعيل محمد 555

 ناجحة بقرار عذراء حمدان محمود سيد 554

 ناجح بقرار علي حسين جاسم محمد 555

 ناجح علي حسين ناصر حسن 555

 ناجح علي حميد محمد محمود 555
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 ناجح بقرار علي عدنان خليفة شهاب 559

 راسب علي عدنان متعب عبد 550

 مكمل قاسم محمدعلي هشام  555

 ناجح بقرار علي يونس حكمان علي 555

 راسب عمار موسى محمود حسين 555

 مكمل عمر جميل سلطان فاضل 554

 مكمل عمر حسن علي محمد 555
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 ناجحة غصون ثاير أحمد مخلف 555

 ناجحة غصون عطا حبيب أحمد 555

 مكملة مزهر عبدالخالق شهابفاتن  559

 مكملة فاطمة اكريم إبراهيم سعلو 550

 ناجحة بقرار فاطمة قاسم محمد إسماعيل 555

 ناجحة فاطمة محمد أحمد عيدان 555

 مكمل فراس أحمد صابر منصور 555

 مكملة فرح طارق رشيد حميد 554

 مكمل قتيبة زيد عباس جارهللا 555

 ناجح عليقيصر عبد الحسن رشيد  555

 ناجحة لطيفة طالل صالح مهدي 555

 مكملة ليلى رشيد حميد جواد 555

 راسب مثنى مازن هاشم 559

 مكملة محمد حسب هللا سلمان علوان 550

 ناجح بقرار محمد صالح جسام محمد 555

 ناجح محمد فاروق حمو أحمد 555

 ناجح محمد قاسم محمد مد هللا 555

 مكمل محمد هالل علي حمد 554

 ناجح محمود شكر محمود حزوم 595

 ناجح مرتضى غانم أحمد رشيد 595

 مكمل مروان إسماعيل جميل أحمد 595

 ناجحة مروة سالم أحمد إبراهيم  595

 ناجحة مروة عادل جبار عرمان 599

 ناجحة مروة عماد مهدي صالح 590

 ناجحة مريم حسين علي نصيف 595

 ناجحة مريم رشيد حميد داغر 595

 ناجحة مريم لعيبي مزعل ناصر 595

 راسب مصطفى طه حميد حبيب 594
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 ناجحة منال صالح علو خميس 152

 مكمل مهند فليح حسن علوان 153

 ناجحة بقرار ميادة نزار عبد درويش 154

 ناجحة ناديه سامي حميد خلف 155
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 ناجحة هالة هالل وذاح سلطان 169
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 مكملة هدى جمال أحمد نايل 173

 ناجحة هدير أحمد رشيد حمد 174

 ناجحة هدير حميد محمود حميد 175

 ناجحة هديل علي حسين لفتة 176
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
                       جامعة دياىل     

 ــــــــــــــــــــــــــــــةنيالثا/ املرحلة                        كلية الرتبية للعلوم االنسانية     
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 المالحظـــــــــــــــــــــــــــــــات االسم الرباعي ت

 إيهاب طه إبراهيم محمد 181
 المرقم بموجب األمر االداري 2113-2112للعام الدراسي (  التأجيل األول)مؤجل

 الصادر عن شعبة التسجيل الصباحي 11/3/2113في( 355)

 محمد هزبر عبد داود 181
( 517)بموجب األمر االداري المرقم  2113-2112للعام الدراسي ( التأجيل األول)مؤجل

 الصادر عن شعبة التسجيل الصباحي 8/4/2113في 

 مصطفى رشيد خضير عسكر 182
( 517)بموجب األمر االداري المرقم  2113-2112للعام الدراسي ( التأجيل األول)مؤجل

 الصادر عن شعبة التسجيل الصباحي 8/4/2113في 

 عبد القهار شالل خليل 183
الصادر عن  2113/    /في   )       ( رسوب بالغياب بموجب األمر اإلداري المرقم 

 شعبة التسجيل الصباحي

 غفران خزعل حمد هدوش 184
في ( 1766)كلية التربية بموجب األمر االداري المرقم  -كربالءانتقلت الى جامعة 
 الصادر عن شعبة التسجيل الصباحي 8/11/2112
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