
  جامعة ديالى / كلية العلوم
 شعبة التسجيل المسائي

او  المعدل القسم نوع القبول
 المجموع

 ت اسم الطالب الفرع

  .1 اسيا عبدالستار عبود ياس  احيائي  77.43 علوم الحياة قبول وزارة
  .2 نهى ماجد تحسين هزاع  احيائي  77.29 علوم الحياة قبول وزارة
  .3 اسراء سعدون حمادي خلف  علمي  75.14 علوم الحياة قبول وزارة
الحياةعلوم  قبول وزارة  

 احيائي  73.43
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن 

 مرهج 

4.  

  .5 والء حازم شكر محمود  احيائي  72.43 علوم الحياة قبول وزارة
  .6 سيف سلمان عامر ابراهيم  احيائي  72.14 علوم الحياة قبول وزارة
  .7 بتول اسماعيل حميد ثني  احيائي  71.86 علوم الحياة قبول وزارة
الحياة علوم قبول وزارة   .8 ياسمين محمد مهدي صالح  احيائي  71.86 
  .9 زينب عباس طالب حسين  احيائي  71.71 علوم الحياة قبول وزارة
  .10 سرى حامد وهيب علوان  احيائي  70.57 علوم الحياة قبول وزارة
  .11 هالة صالح الدين عدنان ابراهيم  احيائي  70.57 علوم الحياة قبول وزارة
الحياةعلوم  قبول وزارة   .12 فرح هاشم حسين علوان  احيائي  70.14 
  .13 حنين عادل ابراهيم حسين  احيائي  69 علوم الحياة قبول وزارة
  .14 اية عمار خلف جواد  احيائي  68.86 علوم الحياة قبول وزارة
  .15 زينب علي حسن محمود  احيائي  68.71 علوم الحياة قبول وزارة
  .16 دعاء احمد كاظم حسون  علمي  68 علوم الحياة قبول وزارة
  .17 احمد جبار عبدهللا احمد  علمي  67.86 علوم الحياة قبول وزارة
  .18 شهد داود سلمان حسن  احيائي  67.71 علوم الحياة قبول وزارة
  .19 عبير عبد النبي علي حسين  احيائي  66.43 علوم الحياة قبول وزارة
  .20 عمار نعمان عزيز حسين  احيائي  66.29 علوم الحياة قبول وزارة
  .21 بسعاد عزيز فياض الحج  احيائي  66 علوم الحياة قبول وزارة
  .22 زينب مؤيد احسان ولي  احيائي  65.57 علوم الحياة قبول وزارة
  .23 عذراء يونس طه علي  احيائي  65.57 علوم الحياة قبول وزارة
  .24 ضياء عدنان سليمان علوي  احيائي  65.43 علوم الحياة قبول وزارة
  .25 عثمان نجيب علي هادي  احيائي  65.43 علوم الحياة قبول وزارة
  .26 مصطفى حميد راغب حمود  احيائي  65.29 علوم الحياة قبول وزارة
  .27 محمد فراس قاسم عارف  احيائي  64.43 علوم الحياة قبول وزارة
  .28 مصطفى غزوان خضير رشيد  احيائي  64.14 علوم الحياة قبول وزارة
  .29 ياسر وسام عاشور حلبيت  تطبيقي  63 علوم الحياة قبول وزارة
  .30 عبدالقادر فايق محمود حسين  احيائي  62.43 علوم الحياة قبول وزارة
  .31 عبد هللا محمد جواد حسن  علمي  60.71 علوم الحياة قبول وزارة
  .32 مريم احمد عبود ويس  احيائي  60.43 علوم الحياة قبول وزارة
  .33 عفراء حامد حسين محمد  علمي  59.71 علوم الحياة قبول وزارة
  .34 مصطفى فائز فالح سعود  احيائي  59.71 علوم الحياة قبول وزارة
  .35 مالك حقي اسماعيل خليل  احيائي  59.71 علوم الحياة قبول وزارة
  .36 والء وليد علي محسن  احيائي  59.71 علوم الحياة قبول وزارة
  .37 نباء فائز عبدالجبار عبد  احيائي  59.61 علوم الحياة قبول وزارة
  .38 محمد عادل شعالن رميض  احيائي  59.29 علوم الحياة قبول وزارة
  .39 محمد عبدالرحمن خليل ابراهيم  احيائي  59.29 علوم الحياة قبول وزارة



  جامعة ديالى / كلية العلوم
 شعبة التسجيل المسائي

 

 

 

الطالباسم  الفرع المعدل القبول نوع القبول  ت 
  .1 ياسين خلف ذياب حمادي احيائي 74.86 قسم الفيزياء قبول الوزارة
  .2 عمر داود محمد حسن علمي 72.86 قسم الفيزياء قبول الوزارة
  .3 اسراء جاسم محمد عبد احيائي 70.14 قسم الفيزياء قبول الوزارة
  .4 استبرق عمر علي مهيدي تطبيقي 62.43 قسم الفيزياء قبول الوزارة

الوزارة قبول   .5 قاسم عدنان ضاري نصيف احيائي 61.57 قسم الفيزياء 
  .6 عمر حميد راغب حمود احيائي 61.43 قسم الفيزياء قبول الوزارة
  .7 كرار جعفر درويش حمودي احيائي 61.29 قسم الفيزياء قبول الوزارة
  .8 ساره وليد حميد نصيف علمي 60.57 قسم الفيزياء قبول الوزارة
الفيزياء قسم قبول الوزارة   .9 احمد كريم محسن كاظم تطبيقي 59.29 
  .10 ايه حميد حسين صالح تطبيقي 58.86 قسم الفيزياء قبول الوزارة
  .11 مجتبى حسن غايب محسن احيائي 58.43 قسم الفيزياء قبول الوزارة
  .12 هللا دبصطفى عمر محمد عم احيائي 58.29 قسم الفيزياء قبول الوزارة

الفيزياءقسم  التقديم المباشر    .13 وسام زاهد عدنان حمدي  تطبيقي  437 
  .14 فريال موفق حميد  تطبيقي  441 قسم الفيزياء التقديم المباشر
  .15 ياسين خلف ذياب حمادي  خارجي  524 قسم الفيزياء التقديم المباشر
  .16 مصطفى برزان جاسم  احيائي 446 قسم الفيزياء التقديم المباشر

 

  .40 مرتضى خضر بجاي مطرود  احيائي  59.29 علوم الحياة قبول وزارة
  .41 مصطفى نزار عبداللطيف حميد  احيائي  59.29 علوم الحياة قبول وزارة
  .42 نوره حقي اسماعيل ابراهيم  احيائي  59.29 علوم الحياة قبول وزارة
  .43 عمر غسان سعدي ابراهيم  تطبيقي  59.14 علوم الحياة قبول وزارة
  .44 عبد هللا صادق اسعد محمد  تطبيقي  59 علوم الحياة قبول وزارة
  .45 أمنه سمير ذياب عبدهللا  تطبيقي  58.86 علوم الحياة قبول وزارة
  .46 اسماعيل حاتم جاري سليمان  احيائي  58.71 علوم الحياة قبول وزارة
  .47 علي واثق صكر ثجيل  احيائي  58.57 علوم الحياة قبول وزارة
  .48 ايالف قاسم رحيم نافع  احيائي  58.29 علوم الحياة قبول وزارة
  .49 رانيا مهند عدنان محمد            خارجي 416 علوم الحياة تقديم مباشر
  .50 علي حميد رشيد عبد            احيائي 411 علوم الحياة تقديم مباشر
  .51 يوسف احمد إبراهيم شلتاغ  احيائي 439 علوم الحياة تقديم مباشر
  .52 سعد احمد عباس احمد  احيائي 426 علوم الحياة تقديم مباشر
  .53 منار فخري صبري احمد  احيائي 524 علوم الحياة تقديم مباشر
  .54 احمد احسان صالل جوامير  تطبيقي 504 علوم الحياة تقديم مباشر
  .55 وسام عبد الرحمن محمد خميس احيائي 545 علوم الحياة تقديم مباشر
  .56 سامان عبد السالم محمد خسرو  تطبيقي  437 علوم الحياة تقديم مباشر
  .57 نور الهدى رياض جدوع حسن  احيائي 429 علوم الحياة تقديم مباشر
  .58 حسن حسين صادق حسين  احيائي 506 علوم الحياة تقديم مباشر
  .59 هاجر رباح صبري كريم          احيائي 440 علوم الحياة تقديم مباشر



  جامعة ديالى / كلية العلوم
 شعبة التسجيل المسائي

 

 ت اسم الطالب الفرع المعدل القبول نوع القبول 
  .1 شذى قاسم سلمان مهدي  علمي  78.43 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .2 مصطفى بركات مهدي صالح  تطبيقي  71 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .3 ابراهيم سعدون عبد سبتي  تطبيقي  70.86 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .4 عادل عبدهللا درويش عادل  علمي  69.86 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .5 أنعام قاسم محمد كريم  احيائي  68.86 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .6 فاطمة احمد ابراهيم احمد  علمي  68.14 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .7 نوال علي عبد عيال  احيائي  68 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .8 علي احمد عبود مهدي  احيائي  66.86 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .9 انور عدنان جهاد محمد  تطبيقي  66.71 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .10 نور اسد عليوي رميض  علمي  66.43 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .11 محمد عبدالرزاق يوسف يعقوب  تطبيقي  66.29 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .12 ايه محمود جاسم محمد  علمي  66 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .13 ايسر زنزل سامي عارف  احيائي  65.29 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .14 مؤمن هاشم حسين حمد  تطبيقي  65.29 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .15 ابراهيم محمد ابراهيم طالب  علمي  65.14 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .16 زهور خالد وليد عبداللطيف  احيائي  64.86 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .17 علي اياد محمد حسن  تطبيقي  64.57 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .18 محمد عباس حافظ محمد  تطبيقي  64.14 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .19 سجاد منذر ثامر عبود  تطبيقي  63.71 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .20 فاطمه ستار جاني اغا بابا  تطبيقي  63.14 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .21 احمد عامر قاسم محمد  تطبيقي  62.43 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .22 احمد قاسم كاظم حسين  تطبيقي  62.29 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .23 محمد احمد خالد داود  تطبيقي  62.14 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .24 محمد روكان خضير حاسم  احيائي  60.57 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .25 ايالف عباس خليفه محجوب  احيائي  60.43 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .26 حنين علي خضير خلف  احيائي  60 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .27 وليد خالد حلف جواد  تطبيقي  59.86 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .28 صبا خضير عباس هزاع  احيائي  59.71 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .29 محمد عبداالمير مهدي سرحان  تطبيقي  59.14 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .30 سماح باسم قاسم محمد  تطبيقي  59 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .31 احمد غسان جبار ابراهيم  تطبيقي  58.86 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .32 رسول شوكت احمد مساعد  تطبيقي  58.57 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .33 ياسر مهند ياسين شالل  تطبيقي  58.29 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .34 رانيا ابراهيم حسين علي  تطبيقي  58.14 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .35 طارق خليفة علوان حمد  احيائي  58.14 قسم الكيمياء قبول الوزارة

  .36 زمزم جاسم عبد هللا وحيد  تطبيقي  456 قسم الكيمياء تقديم مباشر

  .37 ضحى صالح طه صالح  تطبيقي  411 قسم الكيمياء تقديم مباشر

  .38 هبة كريم هادي احمد  تطبيقي  456 قسم الكيمياء تقديم مباشر

  .39 حسن عبد الحميد حسن محمود تطبيقي  424 قسم الكيمياء تقديم مباشر

  .40 هللاخضر عباس مال   علمي  592 قسم الكيمياء تقديم مباشر

 



  جامعة ديالى / كلية العلوم
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او  المعدل القبول نوع القبول
 المجموع

 ت اسم الطالب الفرع

  .1 احمد ماجد احمد خضير  تطبيقي  64.71 قسم الحاسوب قبول الوزارة   

 3 .2 زينه قيس خليل ابراهيم  علمي  62.57 قسم الحاسوب قبول الوزارة   

 4 .3 محمود صفاء محمود سلمان  تطبيقي  59.14 قسم الحاسوب قبول الوزارة   

 2 .4 اسماعيل سعد خليفه احمد  تطبيقي  58 قسم الحاسوب قبول الوزارة   

  .5 ايهم يحيى علي حسين  تطبيقي  406 قسم الحاسوب تقديم مباشر    

  .6 عماد جاسم محمد عبد هللا تطبيقي 406 قسم الحاسوب تقديم مباشر    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  جامعة ديالى / كلية العلوم
 شعبة التسجيل المسائي

ذوي الشهداء/كلية العلوم/الدراسة المسائيةالطلبة المقبولين في أسماء   

 ت اسم الطالب القبول الفئة

ذوي ضحايا العمليات الحربية 

خطاء العسكرية والعمليات واال

ةرهابياال  

 علوم  قسم-كلية العلوم-جامعة ديالى

 الفيزياء
 حيدر هادي حسين علوان

1.  

ذوي ضحايا العمليات الحربية 

خطاء العسكرية والعمليات واال

ةرهابياال  

 علوم  قسم-كلية العلوم-جامعة ديالى

 الكيمياء
 عبدالعال صفاء حسين عبد

2.  

ذوي ضحايا العمليات الحربية 

خطاء العسكرية والعمليات االو

 ةرهابياال

قسم علوم -كلية العلوم-جامعة ديالى

 الحياة 
 ايه احمد عبد القادر رشيد

3.  

ذوي ضحايا العمليات الحربية 

خطاء العسكرية والعمليات واال

ةرهابياال  

قسم علوم -كلية العلوم-جامعة ديالى

 الحياة
 شيماء كريم صالح عبد الكريم

4.  

ذوي ضحايا العمليات الحربية 

خطاء العسكرية والعمليات واال

ةرهابياال  

قسم علوم -كلية العلوم-جامعة ديالى

 الحياة
 عائشه ناص عليوي ياسين

5.  

ذوي ضحايا العمليات الحربية 

خطاء العسكرية والعمليات واال

ةرهابياال  

قسم علوم -العلومكلية -جامعة ديالى

 الحياة
 ميسم باسم فهد خيون

6.  

ذوي ضحايا العمليات الحربية 

خطاء العسكرية والعمليات االو

 ةرهابياال

قسم علوم -كلية العلوم-جامعة ديالى

 الحياة
 وجود حميد صبار عرمان

7.  

ذوي ضحايا العمليات الحربية 

خطاء العسكرية والعمليات واال

ةرهابياال  

علوم قسم -كلية العلوم-جامعة ديالى

 الفيزياء
 بلسم عبد الستار جبار سردي

8.  

 ذوي شهداء الحشد الشعبي     
علوم قسم -كلية العلوم-جامعة ديالى

 الفيزياء
 تبارك عبد الخالق مهدي عبد المحسن

9.  

ذوي ضحايا العمليات الحربية 

خطاء العسكرية والعمليات واال

ةرهابياال  

 علوم قسم-العلوم كلية-جامعة ديالى

 الفيزياء
 عبد االمير حسون لطيف جالب

10.  

ذوي ضحايا العمليات الحربية 

خطاء العسكرية والعمليات واال

ةرهابياال  

علوم قسم -كلية العلوم-جامعة ديالى

 الكيمياء
 ايه فارس كاظم حسين

11.  

ذوي ضحايا العمليات الحربية 

خطاء العسكرية والعمليات واال

ةرهابياال  

علوم قسم -كلية العلوم-جامعة ديالى

 الكيمياء
 بشرى محسن جوهر سهيل

12.  

ذوي ضحايا العمليات الحربية 

خطاء العسكرية والعمليات واال

ةرهابياال  

 علوم قسم-كلية العلوم-جامعة ديالى

 الكيمياء
 مروه جاسم محمد سرحان

13.  

 ذوي شهداء الحشد الشعبي    
علوم قسم -كلية العلوم-جامعة ديالى

 الكيمياء
 هدى علي صالح مهدي

14.  
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