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أحتياط661.33احيائي368علي سالم عبود محمد1

أحتياط661.33احيائي368عمر محمد نوري حسين2

أحتياط761.29تطبيقي429عالء سعود سلمان داود3

أحتياط661.17احيائي367حسين جاسم محمد غني4

أحتياط661.17احيائي367ايمن هاني عبد حسين5

أحتياط661.17احيائي367فاطمة عبد الجبار محمد كمر6

أحتياط661.17احيائي367فردوس قحطان حسين صبيح7

أحتياط661.17تطبيقي367مصطفى مهند محمد مبارك8

أحتياط661.17احيائي367عبد العظيم محسن عبدال عبد9

أحتياط761.14احيائي428علي قاسم محمد اسود10

أحتياط661.00احيائي366فرقان ظافر كاظم فرحان11

أحتياط661.00احيائي366لبنى عبد العزيز احمد غائب12

أحتياط661.00احيائي366براء صالح الدين زيدان خلف 13

أحتياط661.00احيائي366مصطفى محي عرنوص فليح14

أحتياط761.00تطبيقي427مصطفى عائد لعيبي شرهان 15

أحتياط660.83تطبيقي365عبد هللا علي احمد حسين 16

  في 2021 - 2020 قائــــــــــــــــــــــــــــــــــمة باسماء الطلبة المرشحين  االحتياط للقبول في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 

كلية العلوم/ جامعة ديالى 



أحتياط660.83تطبيقي365ابراهيم هشام عبد الستار خضير17

أحتياط660.67تطبيقي364مرتضى فاضل عباس احمد18

أحتياط660.67تطبيقي364طه قيصر وليد كامل19

أحتياط660.67احيائي364محمد ثاير زحام حسين20

أحتياط760.57تطبيقي424مالك صالح محمد وهاب 21

أحتياط760.57احيائي424احمد قاسم سلمان مهدي22

أحتياط660.50احيائي363محمد رشيد سليمان محمد23

أحتياط660.50احيائي363محمد رسول محمد عليوي24

أحتياط660.50احيائي363عباس طاهر محمود عباس 25

أحتياط760.43احيائي423بشرى محسن جوهر سهيل 26

أحتياط760.43احيائي423فيان ستار كريم حميد27

أحتياط760.43احيائي423حسن حميد نصيف جاسم28

أحتياط660.33احيائي362ايام جميل كامل جميل29

أحتياط660.33احيائي362بالل زيد يحيى صالح30

أحتياط660.33احيائي362حمزه احمد جواد خضير 31

أحتياط660.33احيائي 362فوج عادل يحيى عبد الحسن32

أحتياط760.29احيائي422مثنى قادر حميد حبيب33

أحتياط760.29احيائي422فاطمة  وليد ابراهيم خليل34

أحتياط760.29احيائي422اسراء عدنان حسين علوان 35



أحتياط660.17احيائي 361اسراء عبد المنعم هاشم غناوي36

أحتياط660.17احيائي361زينه عبد الرضا سلمان كرمش37

أحتياط660.00احيائي360همام طالل ياسين فرحان38

أحتياط759.86تطبيقي419علي صبحي جعفر توفيق39

أحتياط759.86تطبيقي419ضياء الدين عماد كاظم جاسم 40

أحتياط659.83احيائي 359زينب عماد نجم عبد41

أحتياط659.83احيائي 359مصطفى حسين حمد اسماعيل42

أحتياط659.67احيائي 358صفا قحطان مطلك حمد43

أحتياط759.57احيائي 417صفا قاسم حسن44

أحتياط659.50احيائي 357شمس عطوان يونس عطوان45

أحتياط659.50تطبيقي357علي رائد كاظم عودة 46

أحتياط659.50احيائي357رندة صادق علي عنتوك47

أحتياط759.43تطبيقي416عبير ناصر اسماعيل حديد48

أحتياط659.33احيائي 356حنين عمار عبد الرحمن غائب49

أحتياط659.33احيائي 356مصطفى علي حسين خلف50

أحتياط659.33احيائي356زهراء وليد خالد نافع 51

أحتياط759.29احيائي 415وسن عثمان يعقوب جميل52

أحتياط759.29احيائي 415رسل احمد شريف جاسم53

أحتياط659.17احيائي 355شمس الضحى ماجد مزهر 54



أحتياط659.17احيائي 355تسنيم جاسم مهدي صالح55

أحتياط659.17احيائي355هناء حميد خضير عنبر56

أحتياط659.00احيائي 354محمد ايوب اسماعيل مهدي57

أحتياط659.00تطبيقي354طه عمار جبار خميس58

أحتياط659.00احيائي354حسن طالب سلمان ارحيم59

أحتياط659.00تطبيقي354حنين وليد علي محسن 60

أحتياط659.00تطبيقي354زهراء جاسم خضير عباس61

أحتياط759.00احيائي 413هشام عبد الواحد حسين62

أحتياط759.00احيائي413مصطفى مناف عبد الهادي احمد63

أحتياط759.00احيائي413مهند ثاير حسين احميد64

أحتياط758.86احيائي 412حنين جميل كامل علوان65

أحتياط658.83احيائي 353زينب هادي رشيد خميس 66

أحتياط658.83احيائي 353زهراء عباس يوسف اسماعيل67

أحتياط658.67احيائي 352سجى صدام احمد علوان68

أحتياط658.67احيائي352مصطفى علي حسين  جباره69

أحتياط758.57تطبيقي410حيدر هادي حسين علوان70

أحتياط658.50احيائي351رامي ضياء نعمان اسحاق71

أحتياط658.50تطبيقي351حسين مجيد حميد عفج72

أحتياط658.17احيائي349امنه محمد عباس محمود73



أحتياط658.17احيائي 349حسين علي نجم مهدي74

أحتياط658.17احيائي 349عبد هللا محمد عمر حسن75

أحتياط658.17احيائي 349فاطمة وسام محمد داود76

أحتياط658.17احيائي349اماني اسماعيل خليل ابراهيم77

أحتياط658.17احيائي349مصطفى حسن  عبد هللا حسين78

أحتياط658.00احيائي 348احمد ناظم جاسم محمد79

أحتياط658.00احيائي 348ايمان محمود خضير محمد 80

أحتياط758.00احيائي 406فاطمة اياد عباس عبد81

أحتياط657.83احيائي 347سفيان بهاء رحيم حمودي82

أحتياط657.67تطبيقي346سيف صباح حسن حسين83

أحتياط757.57احيائي 403عيسى زكريا يحيى عواد84

أحتياط757.57احيائي 403سالى بهجت علوان حسن85

أحتياط757.43احيائي 402عبد القدوس عبد الحميد عبد الرزاق86

أحتياط757.43احيائي 402محمد مزهر صالح خلف87

أحتياط657.33احيائي 344ميسم حسن علي حسين88

أحتياط657.17احيائي 343احمد ربيع خليف حمد89

أحتياط657.17احيائي343احمد ياسين لطيف جاسم90

أحتياط657.17احيائي 343اركان قحطان خليل عليوي91

أحتياط657.17احيائي343زهراء حازم حامد حميد92



أحتياط757.14تطبيقي400عمر مهيمن محمد يوسف93

أحتياط657.00احيائي 342عمر عبد الحكيم ابراهيم حمد94

أحتياط657.00احيائي342مرتضى محمد زيدان خلف95

أحتياط657.00تطبيقي342عمر علي  راشد  اسماعيل96

أحتياط657.00احيائي342محمد حامد تركي عبد هللا97

أحتياط657.00احيائي342وعد عبد السالم خميس جدوع98

أحتياط756.86تطبيقي398علي حيدر حسين حسيب99

أحتياط656.83تطبيقي341سرمد مهدي صالح صاحب100

أحتياط656.83احيائي341سفيان بهاء رحيم حمودي101

أحتياط756.71تطبيقي397عال فاضل يحيى عبد علي102

أحتياط656.67احيائي340علي طالب عرنوص فليح103

أحتياط656.67احيائي340اياد حازم كريم محمد104

أحتياط656.67تطبيقي340مريم محمد عباس محمد105

أحتياط656.67احيائي340عثمان يوسف حسين ابراهيم106

أحتياط656.67تطبيقي340مصطفى شامل حسن علوان107

أحتياط756.57تطبيقي396396عبد المهيمن حسن عبد الهادي عبد االمير108

أحتياط656.50تطبيقي339افنان ستار عبد الحسين علوان 109

أحتياط756.43تطبيقي395امجد حازم ابراهيم حسين110

أحتياط656.33احيائي338وسام محمود علي جبر111



أحتياط656.33احيائي338علي عصام فرحان كشكول112

أحتياط656.33احيائي338هشام ستار غفوري113

أحتياط656.17احيائي337نور محمد جبار محمود114

أحتياط656.17احيائي337تبارك مؤيد علي حميد115

أحتياط656.17احيائي337فالح احمد حسن جميل116

أحتياط756.14تطبيقي393تقى فؤاد عبود احمد117

أحتياط656.00تطبيقي336ساره كاظم ظاهر 118

أحتياط656.00احيائي336احمد اسماعيل جمعة علوك119

أحتياط756.00احيائي392مهيمن عبد الرحيم محمد عباس120

أحتياط655.83احيائي335خضر اركان ستار عبد العزيز121

أحتياط755.57احيائي389نبأ احمد يحيى خلف122

أحتياط655.50احيائي333علي حسين برع شياع123

أحتياط655.50احيائي333مريم عدي صائب ابراهيم124

أحتياط755.43تطبيقي388غيث زيد كريم صالح125

أحتياط655.00احيائي330شيرين عدنان حسين علوان126


