
 قسم علوم المحاصيل الحقلية      /كلية الزراعة      /جامعة ديالى   

 ( A)  شعبة                      3102  - 3102 ولالفصل االى                              الولالمرحلة ا /نتائج 

 األسماء ت
 

     

     مكمل اسود احمد حسن حميد 1

     مكمل احمد حسن هادي مهدي  2

     مكمل احمد قدري احمد سلمان 3

     مكمل احمد هادي دمحم حميد  4

 22/12/2113في 2112وفق االمر  2114-2113مؤجل  للعام الدراسي  احمد وائل عبد الودود عبد الهادي  5

     مكمل اريج حامد عبد الجبار ناصر  2

 22/1/2114في 121مؤجل وفق االمر  اسامة احمد ابراهيم محمود  2

     مكمل اسماء روكان دمحم حسين  2

     مكمل افراح سبتي خضير 9

 12/1/2114في  121ترقين قيد وفق االمر ش ط  فرمانامجد ماجد رشيد  11

     مكمل اميرة عبد الرحمن طالب منصور  11

     مكمل دمحم ايات سامر كامل  12

     مكمل اياد بدري عبود منصور  13

      يوسف رضا اية رفعت 14

     مكمل اية عبد الرحمن كامل  15

     ناجح  ايمان حسين قمر حقي  12

     ناجح  ايمان دمحم عبد هللا خليل  12

      ايمن رمضان حسين دمحم  12

     مكمل براء رمزي سعود علي  19

     ناجح  بالل دمحم عباس حمود  21

     لمكم تانيا هاشم عبد اللطيف جاسم 21

     مكمل تغريد علي ابراهيم حسين 22

     مكمل حسين عدي رشيد امحان  23

 22/1/2114في 121مؤجل وفق االمر  اسماعيلحسين ليث حمادي  24

     مكمل حسين يحيى عبد الهادي  25

     ناجح  حنين دمحم كاظم حسن  22

     مكمل حوراء جاسم دمحم عباس  22

     مكمل ة حسنخلود عاصي خليف 22

     مكمل دعاء علي دمحم جاسم  29

     ناجح  رامي خوام عبد االمير احمد  31

     مكمل حسن رضاب فؤاد فليح 31

      ريام حاتم سلطان  32

     مكمل زهراء عاصي احمد مصطفى 33

     مكمل زينب عدنان عبد الرحمن حميد 34

     مكمل زينب علي جمعة ميخان  35

     ناجح  سحر ماجد صبري حسين  32

     مكمل سرى زياد سعيد  32

     ناجح  سرى سالم صيهود صالح  32

  22/2114في 255ترقين قيد وفق االمر ش ط  سلوى حسن بيجان عزيز 39

     مكمل سهاد عبد دمحم علوان  41

     مكمل حمدسهى حمد دمحم  41

     مكمل سهام محمود نزال منصور 42

     مكمل سيف الدين ليث عبد الستار  43

     ناجح  عبد الحسنشيماء فرحان  44

     ناجح  ضحى اسماعيل عبد الوهاب حسن  45

     مكمل عبد الرحمن علي تركي دمحم  42

     ناجح  عبد هللا احمد غضبان حمادي  42

 

 

 

 



 

 قسم علوم المحاصيل الحقلية /    كلية الزراعة    /    جامعة ديالى                                        

 (  B )شعبة                        3102  - 3102 االول الفصل                             المرحلة االولى/ نتائج  

 

 األسماء ت
 

     

     ناجح عبد هللا غسان عبد احمد  1

     مكمل عذراء عباس كاظم سبع  2

     مكمل عفراء فيصل عبد الوهاب علوان  3

     ناجح سلمانعفراء كريم داود  4

     مكمل ويس  هللاعالء احمد عبد 5

     مكمل علي حسين عبد الرحمن عنجل  2

 22/12/2113في 2112وفق االمر  2114-2113مؤجل  للعام الدراسي  علي عادل مهدي عبد الكريم  2

     مكمل شكر سمين  علي دمحم 2

     مكمل علي دمحم مجيد سلمان  9

     مكمل عماد وليد خالد حسين  11

     ناجح  عمر كامل داود فزع  11

     مكمل قيس عاصي خليفة  12

     مكمل كاظم حسن حسين علوان  13

     ناجح  كرار صالح انوريار 14

     مكمل دمحم احمد نعمت حكمت  15

 22/12/2113في 2112وفق االمر  2114-2113مؤجل  للعام الدراسي  قدوري  اديب احمددمحم 12

     مكمل دمحم عدنان علي ياسين  12

     مكمل دمحم هشام لطفي غيدان  12

     مكمل محمود يسن حسون دمحم  19

 22/12/2113في 2112وفق االمر  2114-2113مؤجل  للعام الدراسي  مرتضى ثامر هادي حسين 21

     ناجح  مرتضى حسين كاظم حسن  21

     مكمل مروان خليل ابراهيم  22

     مكمل مروان فاضل صعب عبيد 23

     مكمل مروة دمحم نوري علي  24

     ناجح  مريم ابراهيم عبد جبارة 25

     مكمل مصطفى جمال ابراهيم شهاب  22

     مكمل مصطفى زهير دمحم صالح  22

     مكمل صطفى علي حسن كاظمم 22

     مكمل منذر عامر احمد  29

     مكمل د خليفة قهار مهديهنم 31

     مكمل منى امير نايل بدر 31

     ترقين قيد مهند زمام اسماعيل   32

      مهند قاسم دمحم  33

     مكمل ندى محسن سعيد مصطاف  34

     مكمل نرجس احمد حسين كاظم  35

     مكمل نور الهدى طارق نجم  32

     ناجح  نورس سعد عبد رسول  32

     مكمل هارون رشيد خلف درويش  32

     مكمل هبة حميد علي عباس  39

     ناجح  هند احمد مجيد احمد  41

     مكمل ورود حسين كاظم  41

     مكمل وسام احمد غريب قدوري  42

     لمكم والء حميد محسن شريان  43

     مكمل يحيى سعد دمحم ياسين  44

       

       

  


