
الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قسم الدراسات العليا
رئاسة جامعة ديالى

٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية االساسية / جامعة ديالىكلية أو معھد
دكتوراهالشھادة المطلوبة

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشاد تربويفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

مقبول٨٤.٤٤٤٥٢٦٣.٧٦٦٤صاحب عبد هللا حمد دواح ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادماجستير١
تربوي

٧٣/٢/١٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٢٤٢  ٤٠ سنة،  ٧ شھر،  ٢٨ يوم 

مقبول٧٦.٠٤٨٦١٦١.٨٧٨٨المعاويمروة عدنان عباس حسين أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادماجستير٢
تربوي

٨٧/١٠/٥٢٠١٠

التربية األساسيةجامعة ديالى ٢٥٢٥٥٦ سنة،  ١١ شھر،  ٢٤ يوم

مقبول٧٥.٥٦٦١٦٠.٨٨٦الزبيديمروة شھيد صادق عبد هللا أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادماجستير٣
تربوي

٨٥/١٢/٣٢٠١٠

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٦٥١  ٢٧ سنة،  ٩ شھر،  ٢٦ يوم 

التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

عبد الرحمن نبھان اسماعيل
خليل

مقبول٨٣.٧٧٧٥٨.٥٧١٦٥.٧٨٠٤العزاوي ذكر التربية الرياضيةماجستير١ ٧٦/٦/٧٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٣/٧/٢٢ / مدرس

١٣٦٣  ٣٧ سنة،  ٣ شھر،  ٢٢ يوم 

مقبول٨٢.٠٨٣٤٤.٢٨٦٦١.٥٠٧الجبوريصدام محمد احمد جاسم ذكر التربية الرياضيةماجستير٢ ٨٠/١٢/١٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٣/٧/١٧ / مدرس
١١٥٧  ٣٢ سنة،  ٩ شھر،  ١٤ يوم 

مقبول٧٦.٩٤٨.٥٧١٥٩.٤٥٤٢الربيعياحمد محمد فرحان سلمان ذكر التربية الرياضيةماجستير٣ ٧٤/٩/١٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠٨/٦/١٦ / مدرس

٣٣٣٩  ٣٩ سنة،  ٢٨ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٧٨.٧١٤٤٧.١٤٣٥٩.٣٠٧الدليميمحمود فرحان حسن جدي ذكر التربية الرياضيةماجستير٤ ٦١/٧/١٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٥/٣٠ / مدرس مساعد
٢١٣٢  ٥٢ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥.٨٠٦٥٤.٢٨٦٥٧.٨٩٠٨العزاويمحمد جمال جياد شالوخ ذكر التربية الرياضيةماجستير٥ ٧٧/١/١٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/١٠/١١ / معلم جامعي
١٣١٨  ٣٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٨.٧٣٥٢٥.٧١٤٥٥.٠٨٣٨البطاويسامر عزيز محسن محمد علي ذكر التربية الرياضيةماجستير٦ ٧٦/٨/٢٨٢٠٠٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠٩/٥/٤ / مدرس مساعد

١٩٣٥  ٣٧ سنة،  ١ شھر،  ١ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥.٦٦٦٢٤.٢٨٦٥٣.٠٠٦٨الربيعيعبد الغفار جباري علي دعيم ذكر التربية الرياضيةماجستير٧ ٦٧/١/١٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة بغداد ١٨٣٧  ٤٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم 

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

مقبول٨٠.٤١٢٥٢.٨٥٧٧١.٥١٨٦آل ازيرجرياض مزھر خريبط كشيش ذكر التربية الرياضيةماجستير١ ٧٧/١٢/١٥٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٣/٣/٢٤ / مدرس مساعد

٢٣٥١  ٣٥ سنة،  ٩ شھر،  ١٤ يوم 

٩٠ متقدم على أنه مبدع

مقبول٧٥.٣٧١٦٤.٢٨٦٧٠.٩٢٩٨السعديمھند كامل شاكر احمد ذكر التربية الرياضيةماجستير٢ ٧٧/١/٢٦٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٢/١١/١١ / مدرس مساعد

١٩٥٨  ٣٦ سنة،  ٨ شھر،  ٣ يوم 

٩٠ متقدم على أنه مبدع

مقبول٩٥٢٤.٢٨٦٦٨.١٠٧٢الخزرجيازھر كمال حسين كاظم ذكر التربية الرياضيةماجستير٣ ٨٥/٣/٢٢٢٠١٢

جامعة تامبوف 
الحكومية / روسيا

التربية الرياضية ٤٣٨٢  ٢٨ سنة،  ٦ شھر،  ٧ يوم 

مقبول٧٦.٦٤٠٦٥.٣٦الكرخياثير قاسم محمد ابراھيم ذكر التربية الرياضيةماجستير٤ ٧٦/٥/٢٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٣/٧/٧ / مدرس مساعد

١١٥٧  ٣٧ سنة،  ٤ شھر،  ٢٧ يوم 

٨٠ متقدم على أنه مبدع

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٧٤.٩٤٣٣٢.٨٥٧٦٤.٢٣٧٢العقابينزار علي جبار شھاب ذكر التربية الرياضيةماجستير٥ ٨١/٥/٢٢٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠٨/٤/٢١ / مدرس

٢٢٥٢  ٣٢ سنة،  ٤ شھر،  ٧ يوم 

٩٠ متقدم على أنه مبدع

وميض طارق ستار عبد
الرحمن

تنحية عند المنافسة٨٠.٠٨٣٦٤.٢٨٦٦٣.٩٥٧العظماوي ذكر التربية الرياضيةماجستير٦ ٧٩/١٠/١٠٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/١١/٦ / مدرس

٣٣١٠٥١ سنة،  ١١ شھر،  ١٩ يوم

تنحية عند المنافسة٨٢.١١٤٥٧.١٤٣٦٣.٢٤٧المعاويمحمود مھدي رميض طعمه ذكر التربية الرياضيةماجستير٧ ٧١/٩/٤٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة بابل وزارة الشباب والرياضة منذ:  ٢٠١٣/١/٨ / مدرب
ألعاب أقدم

١١٤٠  ٤٢ سنة،  ٢٥ يوم 

مقبول٨١.٥٨٣٤٨.٥٧١٦٣.٠٦٤النعيميصداح ابراھيم سيد ولي عبد ذكر التربية الرياضيةماجستير٨

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٩/٨/١٩٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٣/٧/٢١ / مدرس
٢٩٥٩  ٣٤ سنة،  ١ شھر،  ١٠ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٩.٨٢٩٥١.٤٢٩٦٢.٣٣٣٢التميميرفاه رشيد خليفة جواد أنثى التربية الرياضيةماجستير٩

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٢/٥/١٣٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/١٠/٣١ / مدرس مساعد
٢٨٥٥  ٤١ سنة،  ٤ شھر،  ١٦ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٦.٨٢١٥٢.٨٥٧٦٢.٢٦٤المجمعيمروة خالد جھاد محمد أنثى التربية الرياضيةماجستير١٠ ٨٧/١/٢٢٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٨٩٤  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٥٢٨.٥٧١٦٠.٤٦٤٢الحياليسيف حارث ابراھيم احمد ذكر التربية الرياضيةماجستير١١ ٨٢/٤/١٠٢٠١١

التربة الرياضيةجامعة بابا صاحب ٣٢٤٣  ٣١ سنة،  ٥ شھر،  ١٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٨.٨٢٩٥٠٦٠.٣٩٧٤العبيديھبة قاسم حمادي عبد أنثى التربية الرياضيةماجستير١٢ ٨٧/١/١٢٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى ١٩٤٣  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ١٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٨٥٢.٨٥٧٥٩.١٢١٤الخزرجينصير حميد كريم سعيد ذكر التربية الرياضيةماجستير١٣ ٧٧/٩/٢٨٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٣/٢/٢٥ / مدرس مساعد

١٥٢٠  ٣٦ سنة،  ١ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٧٩.٣٣١٤٤.٢٨٦٥٩.٠٥٥٨الخشالينزار ناظم حميد محمود ذكر التربية الرياضيةماجستير١٤

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٠/٩/٢٦٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٣/٥/١٣ / مدرس مساعد

١٢٤٠  ٤٣ سنة،  ٣ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٧.١٧١٤٥.٧١٤٥٨.٨٩٥٤القيسيزينب صباح ابراھيم رافت ذكر التربية الرياضيةماجستير١٥ ٧٩/٣/١٩٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٣/٨/٢٠ / مدرس مساعد

١٣٥٦  ٣٤ سنة،  ٦ شھر،  ١٠ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٧.١٢٨٤٤.٢٨٦٥٨.٨٣٤الزبيديمحمد وھيب مھدي ويس ذكر التربية الرياضيةماجستير١٦ ٧٧/٨/٣٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٤٦٠  ٣٦ سنة،  ١ شھر،  ٢٦ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٦.١٣٣٥٥.٧١٤٥٨.٨٢٢٦الزھيريوليد جليل ابراھيم حسين ذكر التربية الرياضيةماجستير١٧ ٧١/٨/٢١٢٠٠٥

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٢/٣/١ / مدرس

١١٢٩  ٤٢ سنة،  ١ شھر،  ٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥.١٣٨٤٥.٧١٤٥٧.٨٢٥٦التميميكمال جاسم محمد عباس ذكر التربية الرياضيةماجستير١٨ ٧٠/١/١٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٢/٩/١١ / مدرس مساعد

١٤٥٨  ٤٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٨.١٧١٣٠٥٧.٥٠٢٦الدورييسرى صفاء حسن نقي أنثى التربية الرياضيةماجستير١٩ ٧٢/٢/١٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠٨/١١/٢٤ / مدرس مساعد

٢٥٦٧  ٤١ سنة،  ٧ شھر،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٠.٩٦٦٣٤.٢٨٦٥٧.٠٨٦٨القيسياسراء عباس محمد يوسف أنثى التربية الرياضيةماجستير٢٠

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٨/١٠/١٣٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠٨/٩/٢ / مدرس مساعد

٣٤١٤١٩ سنة،  ١١ شھر،  ١٦ يوم

تنحية عند المنافسة٧٢.٩٧٢٣٨.٥٧١٥٤.٢٩٧٤البدرياحمد حسن لطيف جاسم ذكر التربية الرياضيةماجستير٢١ ٨٨/١/٢٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٢٤٤  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٧١.٢٧٧٤١.٤٢٩٥٣.٢٠٢الديريقيس عبد الجليل محمد جاسم ذكر التربية الرياضيةماجستير٢٢

. ذوي ضحايا االرھاب

٧١/٩/١٠٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٩/٢٧ / مدرس مساعد
٤٣٩  ٤٢ سنة،  ١٩ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

مقبول٧٥٢٤.٢٨٦٥٢.٥٠٧٢التميميسمير صبري حسن علوان ذكر التربية الرياضيةماجستير٢٣ ٧٩/١/١٩٢٠١١

الجامعة الوطنية 
والبدنية والرياضية

التربية الرياضية وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/٣/٣٠ / مدرس
١٦٣٧  ٣٤ سنة،  ٨ شھر،  ١٠ يوم 

من ذوي الشھداء

تنحية عند المنافسة٧٤.٩١٤٢٥.٧١٤٥١.٧٤١٢رستمماجد نعيم حسين صالح ذكر التربية الرياضيةماجستير٢٤ ٦٧/١/١٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠٩/٢/٥ / مدرس

٧٢٦  ٤٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥.١٦٦٢٤.٢٨٦٥١.٥٥٦٨الدليميايھاب نافع كامل محمد ذكر التربية الرياضيةماجستير٢٥ ٨٠/١/٢٩٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٤١٨  ٣٣ سنة،  ٨ شھر، 

تنحية عند المنافسة٧٥.٨١٧.١٤٣٥٠.٨٠٨٦الربيعياحمد ولھان حميد ھادي ذكر التربية الرياضيةماجستير٢٦

. ذوي ضحايا االرھاب

٨١/٧/٨٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٣/٥/١٩ / مدرس مساعد

١٤٢٤  ٣٢ سنة،  ٢ شھر،  ٢١ يوم 

ٍغير مستوف للشروط٨٢.٠٥٧٠٤٩.٢٣٤٢الزيديثائر خميس احمد خلف ذكر التربية الرياضيةماجستير٢٧ ٧٤/٢/١٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى ٠٠  ٣٩ سنة،  ٧ شھر،  ٢٨ يوم 
الغياب عن االمتحان التنافسي

ماجستيرالشھادة المطلوبة
االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشاد تربويفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٧١.٦٢٤٥٠٥٧.٨٠٣النعيريعامر كنعان مھدي علي ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١
تربوي

٨١/٩/٩٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٦٣٧  ٣٢ سنة،  ٢٠ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع ستة وخمسين

مقبول٦٩.٢٤٣٥٤.٢٤٨٦الكياليمحمد نجم عبد هللا احمد ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢
تربوي

٨٨/١٢/٢٣٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠٤٤  ٢٤ سنة،  ٩ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه الحادي واألربعين ضمن دفعته من مجموع ستة وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشاد تربويفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٦٩.٩٥٢٤٢٥٢.٩٠٦٩الزبيدياسراء وليد جليل احمد أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٣
تربوي

٩٠/٤/٢٢٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٥٠  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا السابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وخمسين

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

مقبول٨٣.٧٢٢٥٧٧٠.٠٦٣٧الغالبياحمد طالب محمد طويلب ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١
تربوي

٨٨/١١/٢٢٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٧٥٥  ٢٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع تسعة وخمسين

مقبول٨٢.٩٩٥٣٦٩.٥٠٤٧المجمعيھبة معين حميد عباس أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢
تربوي

٩٠/٨/١١٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٦٦٨  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع ستة وخمسين

مقبول٧٨.١٨١٦١٦٧.٩٦٧٧شھد سعد طه حسين أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٣
تربوي

٩٠/٩/٢٥٢٠١٢

التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
٣١٧٨  ٢٣ سنة،  ٤ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وأربعين

مقبول٧٦.٢٣١٦١٦٤.٠١٧٤الشمريفيات احمد حمد محمد أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٤
تربوي

٧٤/٧/١٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٢٣٥  ٣٩ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٨٣.٠١٣٣٦٦٢.٦٠٣٦العزاوينيران عبد مھدي صالح أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٥
تربوي

٩٠/٧/٢٣٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٧٠  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٢.٠٢٢٦٢٦٢.٤٧١١التميميسراب علي سلمان حبيب أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٦
تربوي

٨٥/٧/٢٦٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠٦٤  ٢٨ سنة،  ٢ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة عشر

تنحية عند المنافسة٧٧.١٣٩٥٥٦٢.٢٨٩التميميسجى عباس جاسم جواد أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٧
تربوي

٨٩/١/٨٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٤٠  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشاد تربويفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٧٥.٢٩٥٣٦١.٩٧٩١الھمونديعمار طالب جاسم قاسم ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٨
تربوي

٩١/٣/١٧٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٨٥٠  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته من مجموع تسعة وخمسين

محمد عبد الوھاب احمد عبد
الرزاق

تنحية عند المنافسة٧٤.٥٣٦٦٢٦١.٧٩٢٣الحيالي ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٩
تربوي

٨٩/١١/٢٧٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى
٣٠٠  ٢٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه السادس عشر ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٦.٦٦١٥٠٦٠.٦٧٤٤العزاويزيدون عباس خضير عباس ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٠
تربوي

٨٩/١/٢٠٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٣٠  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع ستة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٢.٤٦٦٣٦٠.٠٩٨٢الخيالنيجابر موسى عبد هللا داود ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١١
تربوي

٨٨/٩/١٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٤٣٢  ٢٥ سنة،  ٢٨ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته من مجموع ستة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٣.٨٣١٤٧٦٠.٠١٠٥الدراجياثير ليث حميد مجيد ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٢
تربوي

٩٠/١٢/٣٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٣٥٩  ٢٢ سنة،  ٩ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه الثامن والعشرين ضمن دفعته من مجموع تسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٧.٢٧٣٤٤٥٩.٧٠٧٣التميميحيدر علي كاظم شنداخ ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٣
تربوي

٨٨/٢/٦٢٠١٢

التربيةالجامعة المستنصرية
٤٢٦  ٢٥ سنة،  ٧ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه التاسع عشر ضمن دفعته من مجموع ستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٢.٧٠٨٥٩٥٩.٤٤٨الدھلكيعمر سالم صالح علي ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٤
تربوي

٨٩/٥/٢١٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٣٢٦  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٣.٨٩١٥٦٥٨.٨٨١٢الزھيريعبد هللا دحام عباس علي ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٥
تربوي

٩٠/٣/٢٧٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١١٠  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع تسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧١.٢٧٦٥٦٥٨.٤٥٤٩الصميدعيعالء خضير نصيف جاسم ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٦
تربوي

٨٧/٣/٤٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٥٣٣  ٢٦ سنة،  ٦ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه الثامن والعشرين ضمن دفعته من مجموع ستة وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشاد تربويفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٦٩.٩٢٢٥٣٥٧.٠٩٩٦الركابيمصطفى اسماعيل حميد صيدا ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٧
تربوي

٨٩/٨/١٤٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٦٤١  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه الثامن والثالثين ضمن دفعته من مجموع ستة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧١.٢٢٩٤٥٥٦.١٨٦٦المھداويمھند عدنان حاتم علوان ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٨
تربوي

٩٢/١/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٥٣٥  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه السابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع تسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٠.٤٢٨٤٤٥٦.٠٤٩٧العطافيدعاء عباس خضير كاظم أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٩
تربوي

٨٨/٩/١٨٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٧٤٠  ٢٥ سنة،  ١١ يوم  ترتيبھا الثالثة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٠.٣٣٣٤٠٥٤.٢٢٤٨الحمدانيسالم جليل محمد كريكط ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢٠
تربوي

٨٨/١١/٣٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٤١٣٣٠ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٦ يوم ترتيبه السادس والثالثين ضمن دفعته من مجموع ستة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٧.٥٢٤٧٥٣.٤٤٤١الزبيديباسل غازي رشيد شالش ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢١
تربوي

٨٩/١/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢١٣٠  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه السادس واألربعين ضمن دفعته من مجموع ستة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٨.٨٨٧٥٠٥٢.٣٤٩٢النداوياشواق طالب حمود عطية أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢٢
تربوي

٩١/٤/١٨٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٢ سنة،  ٥ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا الثامنة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٧.٥٨٣٥٠٥٢.١٢١٢الحربيمروة خالد خضير عباس أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢٣
تربوي

٩٠/٨/١١٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠٠  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الخامسة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٩.٩١١٢٨٤٩.١٥٣٧الضايفحسام احمد عباس محمد ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢٤
تربوي

٨٤/٤/١٨٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٩ سنة،  ٥ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه التاسع والثالثين ضمن دفعته من مجموع ستة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٧.٥١٠٤١.٢٦٨٧الربيعيحسين كريم حسين عليوي ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢٥
تربوي

٩٠/١٢/١٩٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
ترتيبه الحادي والخمسين ضمن دفعته من مجموع تسعة وخمسين  ٢٢ سنة،  ٩ شھر،  ١٠ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٧٨.٤٢٤١.٤٢٩٦١.١٧٩٦الالمينضال فاضل عباس علي أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١ ٧٤/١١/١٥١٩٩٨

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ١٩٩٨/١١/٢٨ / مشرف فني
٣٨١٣١٩ سنة،  ١٠ شھر،  ١٤ يوم ترتيبھا الثامنة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وأربعة وأربعين

مقبول٦٥.٧٣٤٦٤.٢٨٦٥٩.٩٠٣٥العبيدينصير كردي ذباح عباس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢ ٧٩/١١/١٥٢٠٠٢

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/١ / معلم جامعي
٣٣١٤٤٤ سنة،  ١٠ شھر،  ١٤ يوم ترتيبه الثاني ضمن دفعته من مجموع سبعة عشر

مقبول٧٦.٤٢٣٤.٢٨٦٥٧.٤٧١٧المرسوميزھراء عقيل مسلم صالح أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣ ٨٠/٦/٢٦٢٠٠٣

التربية الرياضية للبناتجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس
٩  ٣٣ سنة،  ٣ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا الثانية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانين

مقبول٧٣.٣٥٧٣٥.٧١٤٥٧.١٥٩٦الربيعيرويدة عادل عبد النبي فرحان أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٤ ٨٩/٤/١١٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٢٢٦  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٧.٦٨٤١.٤٢٩٥٦.٤٢٧٨الدلفيعال ضاري ھامل علي أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٥ ٨٧/١/١٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة صنعاء (يمن) وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/١/١٩ / مدرس
٢٦٥٧  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٩.٣٢٣٣٤.٢٨٦٥٥.٨١٨٤الزھيريعالء عيسى سعيد رشيد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٦ ٧٣/٦/٩١٩٩٥

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩٨/١٢/٨ / مدرس
٢٥٦٠  ٤٠ سنة،  ٣ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الرابع والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وسبعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٨.٥١٢٧.١٤٣٥٥.٧٣٤٦العبيديزينب ناجي حسن سلمان أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٧ ٧٥/١٢/٩١٩٩٩

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/١ / معلم جامعي
١٢٧٢  ٣٧ سنة،  ٩ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع خمسة عشر

تنحية عند المنافسة٧٠.٧٥١٢٥.٧١٤٥٤.٦٩٣٤القيسيحسام علي عزيز علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٨ ٧٣/٦/١٥٢٠٠٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/٢٩ / مدرس
١٣٤٤  ٤٠ سنة،  ٣ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه العاشر ضمن دفعته من مجموع ستين

تنحية عند المنافسة٦٨.٤٤٣٢.٨٥٧٥٤.٥٥٥٥التميميرشيد عنان جواد كاظم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٩ ٧٥/٦/١٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ١٩٩٧/١٢/١٠ / معلم جامعي
٧٤٠  ٣٨ سنة،  ٣ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه العشرين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٦.٣٨٣٢٥.٧١٤٥٢.٢٤١٨احمد ابراھيم محمد سلمان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٠ ٨٥/١٢/٢٧٢٠٠٧

التربية األساسيةجامعة ديالى ٨٧١  ٢٧ سنة،  ٩ شھر،  ٢ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٩ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٦٨.٥٥٢٧.١٤٣٥٢.١٢٥٣القيسيغزوة مجيد فليح حسن أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١١ ٧١/٥/٢٦١٩٩٢

التربية الرياضية للبناتجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩٣/٥/٤ / معاون
١٣٤٥  ٤٢ سنة،  ٤ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا الخامسة والثمانين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثمانين

محمد قحطان عبد الصاحب
راضي

تنحية عند المنافسة٦٤.٥٣٥٤٤.٢٨٦٥١.٨٢٩٤الزبيدي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٢ ٧٩/٩/١٤٢٠٠٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٧ / مدرس

١٨٢٨  ٣٤ سنة،  ١٥ يوم  ترتيبه السادس والعشرين ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٢.٥٣٢٣٥.٧١٤٥١.٣٦٠٤السامرائيبشار اسماعيل حسون علو ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٣ ٧٧/٩/٢٢٠٠٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٠ / مدرس
١١٥٢  ٣٦ سنة،  ٢٧ يوم  ترتيبه العاشر ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٦.٦٥٣٢٠٤٩.٨٤١٨الشمريخلف جالل ابراھيم حسن ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٤ ٧٢/٧/٢٤٢٠٠٦

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٥١٨  ٤١ سنة،  ٢ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه الخامس ضمن دفعته من مجموع خمسة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٣.٢٩٢٨.٥٧١٤٩.٤٩٥٩التميميمحمد فيصل خليفة ابراھيم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٥ ٧٧/٧/١٥٢٠٠١

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/٢ / معلم جامعي
١٥٥٥  ٣٦ سنة،  ٢ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع ثالثة عشر

تنحية عند المنافسة٦٥.٩٨٢١٤.٢٨٦٤٩.٤٩٢١العزاويعباس غازي عبد العزيز موسى ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٦ ٨٠/٦/١٢٠٠٧

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة الدفاع منذ:  ٢٠٠٨/١١/١٠ / مالزم أول
١١٥٦  ٣٣ سنة،  ٣ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع ستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٦.٣٨١١٧.١٤٣٤٩.٢٧٧٨العنبكياحمد جعفر عبد حسن ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٧ ٩٠/٤/١٧٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٣٢٥٩  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع أربعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٣.٠٢٢١.٤٢٩٤٨.٦٥٤٣العميريمحمد عذب حاجم محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٨ ٧٠/١٢/٧٢٠١٠

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/٩/١ / مدرس
١٩٤٢  ٤٢ سنة،  ٩ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه الرابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع سبعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٨.٥٤١١.٤٢٩٤٨.١٦٥٩الحياليناھض فليح حسن مشعل ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٩ ٨٠/٣/٥٢٠٠٦

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٩/٢ / معلم جامعي
ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين  ٣٣ سنة،  ٦ شھر،  ٢٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٩.٧١٦٣٥.٧١٤٤٨.٠٥٨٢المفرجيمثنى اياد قدوري حميد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٠ ٧٧/٣/٣٢٠٠٢

التربية األساسيةجامعة ديالى ٨٣٤  ٣٦ سنة،  ٦ شھر،  ٢٦ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٠ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٦١.٥٩٢٧.١٤٣٤٧.٧٨٠٢الجبورياوس ابراھيم محمد علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢١ ٨٣/٩/١٧٢٠٠٦

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٥ / معلم جامعي
٣٧٤٩  ٣٠ سنة،  ١٢ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين

ٍغير مستوف للشروط٧٢.١٤٧٠٤٧.٣٠٦١الزيدياحمد سلمان بكي لفتة ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٢ ٧٨/١٢/٢٤٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
ترتيبه الثالث والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنا عشر  ٣٤ سنة،  ٩ شھر،  ٥ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦١.٥٧١٥.٧١٤٤٦.٥٠٠٩التميميبسام زيد مھدي صالح ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٣ ٧٨/٨/١٤٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٩٥٤  ٣٥ سنة،  ١ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه الرابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع مئة وأربعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٥.٢٤٦٢٢.٨٥٧٤٥.٦١٧٣الجواريصدقي سليمان داود طحم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٤ ٦٧/٨/١١٩٩٣

التربية الرياضيةجامعة بغداد
١٢  ٤٦ سنة،  ١ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثاني عشر بعد المئتين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثمانين

تنحية عند المنافسة٥٩.١٢١١٧.١٤٣٤٥.١٥٧٣الجبوريمروان جمعة يوسف صالح ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٥ ٧٤/٥/١٩٢٠١٠

التربية األساسيةجامعة ديالى ٢٢٤٤  ٣٩ سنة،  ٤ شھر،  ١٠ يوم 

نبراس عدنان عبد القادر
سليمان

ٍغير مستوف للشروط٦٨.٥٧١٠٤٥.٠٢٢٢الراوي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٦ ٧٢/٥/٣١١٩٩٧

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٠٢٠١/٣/١٢ / م.  مدير

ترتيبه الثامن والستين ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة وتسعين  ٤١ سنة،  ٣ شھر،  ٣٠ يوم 
الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٠.٦٤٣١٥.٧١٤٤٤.٩٦٠٨العزاويمصطفى جواد كاظم حمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٧ ٨٦/٨/٢٠٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٢٣٦  ٢٧ سنة،  ١ شھر،  ٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٥.١٨٩١١.٤٢٩٤٤.٩٣٥٨العزيمحمد عزيز ابراھيم محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٨ ٧٩/١/٢٠٢٠٠٦

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٤/٦ / معلم جامعي
ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين  ٣٤ سنة،  ٨ شھر،  ٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٩.٠٦٢٢.٨٥٧٤٣.٦٨٠٥الجبورياحمد ھاشم احمد مھدي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٩ ٩١/١٢/١١٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٨٥٨  ٢١ سنة،  ٩ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه السابع والثمانين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٥٩.٠٨٣٢٤.٢٨٦٤٣.٢٩٢٢العتبيساھر اياد جعفر ھادي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٠ ٨٨/٨/٢٢٢٠١٠

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٨٣٨  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع سبعة وعشرين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١١ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٦١.٠٨٩١٥.٧١٤٤٢.٨٥٠٧المجمعيعادل عبد الكريم علي حسن ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣١ ٨٤/٧/١٤٢٠١٠

التربية األساسيةجامعة ديالى   ٢٩ سنة،  ٢ شھر،  ١٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٠.٣٦١٧.١٤٣٤٢.٥٧٧٢المعموريمروة محارب خلف كنج أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣٢ ٨٧/٤/٢٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى

٤١٨  ٢٦ سنة،  ٥ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبھا الحادية واألربعين بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد
وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٠.٠٦٢٠٤٢.٢١٢٥العنبكيصباح علي حميدي جواد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٣ ٧٨/٦/١٢٠٠٢

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/٣ / معلم جامعي
٢٠  ٣٥ سنة،  ٣ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الرابع عشر ضمن دفعته من مجموع سبعة عشر

ٍغير مستوف للشروط٦٤.٧٠٨٠٤٠.٩٧٤٨الجبوريماھر ابراھيم خميس جبل ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٤ ٧٧/٢/٤٢٠٠٠

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس
ترتيبه الخامس عشر بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتا  ٣٦ سنة،  ٧ شھر،  ٢٥ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٥٩.٤٧١٧.١٤٣٤٠.٨٦٢٤التميميعباس خلف حسين حمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٥ ٨٧/٤/٢٨٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٦٢١  ٢٦ سنة،  ٥ شھر،  ١ يوم  ترتيبه الرابع بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنا عشر

ٍغير مستوف للشروط٦٤.١٥٠٤٠.٤٩٨٩الكرخيامير عبد السالم خلف ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٦ ٨٤/١٢/٨٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
ترتيبه الثامن والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنا عشر  ٢٨ سنة،  ٩ شھر،  ٢١ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٥٩.٠٥١٤.٢٨٦٣٩.٢٣٧٤العميرينبراس عباس ابراھيم فرج أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣٧ ٨٧/٥/١٢٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
ترتيبھا الثمانين بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد وعشرين  ٢٦ سنة،  ٤ شھر،  ١٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٤.٩٣١٢.٨٥٧٣٦.٥٣٤٠الكرخيعالء عبد الحسين حميد عنبر ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٨ ٨٣/٧/١٥٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٥  ٣٠ سنة،  ٢ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه السادس بعد المئتين ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة عشر

ٍغير مستوف للشروط٥٥.٨١٢٠٣٣.٥٦٤١الجبوريعثمان محجوب خلف عبد هللا ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٩ ٧٩/١٠/٢٣٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة ديالى
ترتيبه الخامس والستين ضمن دفعته من مجموع خمسة وستين  ٣٣ سنة،  ١١ شھر،  ٦ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٢ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

مقبول٨٤.٣١٤٥٧.١٤٣٦٩.٦٦٧الشمرينادية عباس محمد علي أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١ ٧٤/١٢/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٦٣٧  ٣٨ سنة،  ٩ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنا عشر

مقبول٨٥.٢٥٢٤٥.٧١٤٦٨.٦٩٤الدراجيقصواء ناظم كاظم جواد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢ ٩٠/١/٢٤٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٧٤١  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثالثين

مقبول٨٠.٨٩٤٠٦٤.٨٧٦٦الالمياسراء فاضل عباس علي أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣ ٧٦/١/٨١٩٩٨

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ١٩٩٨/١١/٢٨ / مشرف فني
١٢٦١  ٣٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وأربعة وأربعين

مقبول٧٧.٧٠٧٤٨.٥٧١٦٤.٦٠٠٢الشمريمھا ودود كمال سعيد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٤ ٩١/٥/١٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٠٥٧  ٢٢ سنة،  ٤ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٣.٤١٥٧.١٤٣٦٣.١٢٦٦الدھلكيرندة ستار عباس خضير أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٥ ٩١/١٠/٢٢٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٣٣٨  ٢١ سنة،  ١١ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد

مروة عبد الكريم عبدالرحمن
احمد

تنحية عند المنافسة٧٦.٧١٧٤٥.٧١٤٦٢.٩٥٣٨الجاجاني أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٦ ٨٩/٤/١٩٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى

١٩٥٢  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٧.٧٦٥٣٧.١٤٣٦٢.٣٤٦٦الشمريغفران ابراھيم نعمة محمود أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٧ ٩٠/١٠/٦٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٢٢٤٥٤ سنة،  ١١ شھر،  ٢٣ يوم ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٣.٥٤٥٠٦١.٤٥٠٩الشاويضحى سعد عزيز محمود أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٨ ٩١/١١/٥٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢١٨٤٦ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٤ يوم ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٧٩.٧٢٢٢٧.١٤٣٦٠.١٦١٨الخزرجيوسن ابراھيم خليل غزال أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٩ ٩٠/٤/٢٩٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٤٢٨  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٣.١١٤١.٤٢٩٥٩.٨٥٤٠العزاويميس محمود سلمان رشيد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٠ ٩٢/١/١٨٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٣٦٢٧  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا التاسعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٣ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٨٢.٦٨٢٤.٢٨٦٥٩.٨١٥٢الطائيصالح مھدي مجيد مھدي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١١ ٧٦/٢/٢٢٠٠٢

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/١٥ / معلم
٧  ٣٧ سنة،  ٧ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع تسعة

تنحية عند المنافسة٧٥.٥١٢٣٠٥٨.٢٣٦٢العبيدينور ارشد شھاب احمد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٢ ٨٩/٥/٨٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١١٤٦  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وثالثين

ٍغير مستوف للشروط٧٥.٢٨٦٣١.٤٢٩٥٨.٢٢٢٨التميميمحمد كاظم صالح مھدي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٣

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٤/٥/٢٦٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٧/١ / مدرس
١٠٣٣  ٣٩ سنة،  ٤ شھر،  ٣ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع تسعة وثالثين

ليس للمتقدم الخدمة الوظيفية الكافية بعد آخر شھادة

تنحية عند المنافسة٧٣.٧١٢٣٧.١٤٣٥٨.١٣٦٦العزاويشيماء سعدون طعمة محمود أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٤ ٨٠/٣/٩٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٩٢٦  ٣٣ سنة،  ٦ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٢.٤٢٣٧.١٤٣٥٨.٠٠٨٢الربيعيھدى محمد عبد هللا طه أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٥ ٩١/٧/٣١٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٥٣  ٢٢ سنة،  ١ شھر،  ٣٠ يوم  ترتيبھا الثانية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٧٣.٩٤٤١.٤٢٩٥٨.٠٠١٣األعرجينھيل رعد عزيز حمادي أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٦ ٩٠/٤/٤٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٧١.٠٦٩٣٨.٥٧١٥٧.٣٣٨العزاوياسماعيل حسين خميس جمعة ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٧ ٩٠/١/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٥٥٧  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٢.٤٠١٣١.٤٢٩٥٧.١٤٤٤العزاويابراھيم ذياب خليل خميس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٨ ٧٨/١٢/١٨٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٣٦١  ٣٤ سنة،  ٩ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع تسعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٣.٧٩٨٢٢.٨٥٧٥٦.٤٨٧٤الكرخيمحمد عبد االله سالمة عصفور ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٩ ٨٣/٦/٤٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٨٣٥  ٣٠ سنة،  ٣ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه الخامس ضمن دفعته من مجموع تسعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٢.٠١٦٢٢.٨٥٧٥٦.٢٩٢٣المصلحيعبد الكريم ابراھيم جاسم محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٠ ٧٥/٢/٧٢٠٠٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٤٦٠  ٣٨ سنة،  ٧ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع ثالثة وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٤ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

مقبول٧٢.٢٦٥٣٨.٥٧١٥٥.١٨٠٣التميميعلي عبد كاظم عمير ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢١

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٣/٣/٨١٩٩٨

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/١١/٢٩ / مشرف فني
ترتيبه الحادي والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئتان وثمانين  ٤٠ سنة،  ٦ شھر،  ٢١ يوم 

تنحية عند المنافسة٧١.٧٣٢٧.١٤٣٥٥.٠٩٨١الزھيريتغريد مھدي كاظم محمد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢٢ ٨٥/٦/١٤٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٩٢٧  ٢٨ سنة،  ٣ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثمانية وسبعين

تنحية عند المنافسة٧١.٠٢٢٥.٧١٤٥٤.٤٨٤٢الدليمياحمد نافع كامل محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٣ ٨٦/٥/٢٠٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٤٣٨  ٢٧ سنة،  ٤ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه السادس والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٦٨.٧٦٥٣٠٥٣.٩٦٤٩العزاويعماد طه خضير عباس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٤ ٩٠/٤/١٠٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢١٦٩  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه العشرين ضمن دفعته من مجموع أربعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٢.٧٩٩١٧.١٤٣٥٣.٩٣٢٤الشمريمحمد ماھر عبود علوان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٥ ٨٤/١١/٢٨٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٤٤٣  ٢٨ سنة،  ١٠ شھر،  ١ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع تسعة وثالثين

ٍغير مستوف للشروط٦٩.٧٣٨.٥٧١٥٣.٨٦٩٢الكوازحبيب محمود جاسم حميد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٦ ٦٦/٢/٢٦١٩٨٩

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩٢/٤/١٤ / مدرس
١٧٣٠  ٤٧ سنة،  ٧ شھر،  ٣ يوم  ترتيبه الثاني والستين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وسبعة وستين

عمر المتقدم عند التقديم يتجاوز شرط العمر

تنحية عند المنافسة٧٢.٢٤٩٢٠٥٣.٥٣٢٧الداينينبراس محمد جاسم عبد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢٧ ٨٧/٦/٢٠٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٩٤٨  ٢٦ سنة،  ٣ شھر،  ٩ يوم  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٩.٠١١٣٠٥٣.٣٢٧١المھداويايمان مقبل ھادي ابراھيم أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢٨ ٩٠/٥/٤٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٦٤٦  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا الثامنة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٣.٠٨٨٢٢.٨٥٧٥٣.١٦٥٣الشمريعقيل منعم مذري شراد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٩ ٧٤/١/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠  ٣٩ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثامن عشر ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنا عشر

تنحية عند المنافسة٦٩.٥٣٩٢٤.٢٨٦٥٢.٨٩٤٧الكرخيايمان غازي وھيب خلف أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣٠ ٨٩/٧/٢٧٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٣٠٤٥  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا العشرين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٥ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٦٤.٨٦٣٠٥٢.٣١٣٨الربيعيامال محمود سعدهللا خليل أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣١ ٧٧/١/٢٠٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/١٢/٢٠ / مدرس
١٠٥٢  ٣٦ سنة،  ٨ شھر،  ٩ يوم  ترتيبھا السادسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثمانية وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٠.٦٩٩٢٧.١٤٣٥٢.٢٣٩٢الزھيريسھير عادل حميد خميس أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣٢

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٨/١٠/١٧٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٤١٤١٥ سنة،  ١١ شھر،  ١٢ يوم ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧١.١٦١١٤.٢٨٦٥١.٧٨٣٢الخزرجيحسين علي خميس علوان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٣ ٩١/٦/١٧٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١١٤٣  ٢٢ سنة،  ٣ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٣.٠٤١٠٥١.٠٥١٥الربيعينوفل حميد محمد مشيھد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٤ ٨٢/٨/١٩

لھيبي

٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٦  ٣١ سنة،  ١ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع مئتان وسبعة

تنحية عند المنافسة٧٢.٦٣٢١٤.٢٨٦٥٠.٥٤٣٥انمار احمد نجم عبد هللا ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٥ ٨٨/٩/٤٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنا عشر  ٢٥ سنة،  ٢٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٩.٣٦٢١٢.٨٥٧٥٠.٢٢٨٩الزبيديھادي ظافر ھادي ويس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٦ ٨٢/١٢/٢٨٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٢٦  ٣٠ سنة،  ٩ شھر،  ١ يوم  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

تنحية عند المنافسة٦٤.٨٧٦١٨.٥٧١٤٨.٠١٣النعيميعدي صباح ابراھيم امين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٧ ٨٦/١٢/١٣٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٢٧  ٢٦ سنة،  ٩ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبه التاسع والستين ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة

تنحية عند المنافسة٦٤.٥٥٢١.٤٢٩٤٧.٥٣٨٤المجمعيموسى احمد محمد عداي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٨

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٠/٧/١٥٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٩  ٤٣ سنة،  ٢ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه الرابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وأربعة وعشرين

ٍغير مستوف للشروط٦٤.٠٨٤١٧.١٤٣٤٣.٦٢٩الجبوريماھر احمد علوان محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٩ ٧٨/١١/١٢٠٠٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/٧ / مدرس
ترتيبه األربعين ضمن دفعته من مجموع ستين٣٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٨ يوم

معدل المتقدم ال يؤھله للتقديم لتلك الدراسة العليا

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٦ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

ٍغير مستوف للشروط٦٧.٧١٩٠٤٣.٤٣٩١الدليميوليد حسن عبد هللا عباس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٠ ٨٨/٦/٤٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠  ٢٥ سنة،  ٣ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه الثاني والعشرين ضمن دفعته من مجموع تسعة وثالثين

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦٥.١٤٢٠٤٢.٣٤٢٣الجبوريمصطفى غانم جاسم احمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤١ ٨٨/١٠/٢٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى ٢٤ سنة،  ١١ شھر،  ٢٧ يوم

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦١.٨٥٠٣٩.١٢٣٥الخزرجيھبة طارق عبد الجليل علي أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٤٢

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٨/٥/١٩٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٧  ٢٥ سنة،  ٤ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا الثالثة والعشرين بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وخمسين

الغياب عن االمتحان التنافسي

اللغة العربية / لغة ونحوفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٧٣.٧١٦٠٦٥.٠٠٣٥الجبوريعلي عبد الخالق كاظم حمادي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١ ٧٤/١٠/١٣١٩٩٧

التربيةالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٦ / مدرس
٣٨٢٩٦٤ سنة،  ١١ شھر،  ١٦ يوم ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة وأربعين

مقبول٧٢.٧٥٦٦٩٦٤.٨١٣٣الھاشميكاظم محي كاظم مھدي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢ ٨١/١/٤٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٣ / مدرس
١٥٥٥  ٣٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وأربعة عشر

تنحية عند المنافسة٨٠.٥٢٣٤٥٦٣.٩٨٤٧الحمدانيسھيلة جعفر عباس محمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣ ٦٨/٧/١٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٩٤٠  ٤٥ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الثانية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٨.٣٥٩٣٨٦١.٨٦٣٥العزاويلمى فاروق شاكر محمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٤ ٨٥/٨/٨٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/٢/١٧ / معلم جامعي
٩٤٧  ٢٨ سنة،  ١ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا الثامنة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وأربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٦.٤٥٤٧٦٠.٩٥١٢العكبيعذراء محمود علي سلمان أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٥ ٨٥/٤/١٤٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/١٠/٢٩ / مدرس
٢٧  ٢٨ سنة،  ٥ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا الثانية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وسبعة وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٧ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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اللغة العربية / لغة ونحوفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٧٦.١٠٩٤٥٦٠.١٨٦١الخزرجيابتسام عباس خضير عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٦ ٦٣/٩/١٠٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٣٨  ٥٠ سنة،  ١٩ يوم  ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٦.٥٨٩٦٣٥٨.٩٧٠١الشمريفؤاد عبد هللا عمران عيسى ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٧ ٧٨/٧/٢٨٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٢/٢/٣ / مدرس
٢٠٧٥  ٣٥ سنة،  ٢ شھر،  ١ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته من مجموع ثالثين

تنحية عند المنافسة٧٥.٠٧٣٩٥٨.٥١٧٩التميميمروة محمد عبدهللا محمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٨ ٨٥/٥/١٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠٣٨  ٢٨ سنة،  ٤ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الحادية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وخمسين

تنحية عند المنافسة٧١.٣٦٧٤٣٥٨.٤٥٩١البياتيستار وھاب زيدان خلف ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٩ ٧٩/٤/٢٨٢٠٠٥

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/١٢/٢٣ / معلم جامعي
٩٥٤  ٣٤ سنة،  ٥ شھر،  ١ يوم  ترتيبه الخامس ضمن دفعته من مجموع ثمانية عشر

تنحية عند المنافسة٧٣.٩١٨٣٣٥٧.٧٢٩٨اللھيبيحسين صبار علي محمد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٠ ٨٦/٥/١٦٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى
٦٥٧  ٢٧ سنة،  ٤ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه الثامن عشر ضمن دفعته من مجموع إثنان وستين

تنحية عند المنافسة٧٣.٩٣٧٣٦٥٧.٣٨٠٤الجبوريعالء محمد احمد صالح ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١١ ٨٣/٥/٥٢٠٠٦

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٦ / معلم جامعي
١٢٤٨  ٣٠ سنة،  ٤ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع خمسة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٦.٨٠٥٣٠٥٦.٩٨٩٩العقابيلمى حسين محمود جاسم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٢ ٧٠/٢/١٩٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٣٢١  ٤٣ سنة،  ٧ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٣.٢٨٩٤٦٥٦.٩٥٤٣الخالديھدى نجاة رشيد مجيد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٣ ٧٧/٩/١٤١٩٩٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٠/٣/١ / مدرس
٥٠  ٣٦ سنة،  ١٥ يوم  ترتيبھا الثامنة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وأربعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٦.٧١٨٦٣٥٥.٩٦٦٧الزبيديميثاق علي عباس علوي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٤ ٧٦/٩/١٢٠٠٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/٢/٢٤ / مدرس
٠  ٣٧ سنة،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٩٥١٥٥.٨٤٥٨الزيديعامر خميس جواد محمد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٥ ٧٦/١/١٢٠٠٠

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/٢/١٠ / مدرس
١٦٣٦  ٣٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثاني والستين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٨ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / لغة ونحوفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٦٦.٧٢٤٥٤٥٤.٥١١٤العامريبراء عبد الواحد عباس علي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٦ ٨١/١/٢١٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٩/٢ / مدرس
٥٣٦  ٣٢ سنة،  ٨ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه السادس والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٧.٨٢٥٥٣٥٤.٤٠٥التميميمحمد مصطاف عبد قدوري ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٧ ٨٧/١١/٤٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢١ / مدرس
٢٥١١ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٥ يوم ترتيبه الثاني والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٥.٩٢٤٤٥٤.١٠٢الھاشميعامر جعفر صادق مھدي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٨ ٧٨/٦/٢٠٢٠٠٢

التربيةالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٦ / مدرس
١١٥٤  ٣٥ سنة،  ٣ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه السادس والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٢.٨٤٢٢٥٣.٨٦٧٠المھداويميسون متعب عبد هللا محمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٩ ٧٥/٥/١٠١٩٩٩

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ١٩٩٩/١٠/٢٥ / مدرس
٥٣٢  ٣٨ سنة،  ٤ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٩.١٤٤٥٥٣.٨٠٢٥العقابيعبد المنعم خلف علي عبد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٠ ٧٨/٢/٢٨٢٠٠١

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٢/١/٢٦ / مدرس
٨٣٨  ٣٥ سنة،  ٧ شھر،  ١ يوم  ترتيبه الرابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٧.٠٤٥٣٢٥٣.١٧٩٣الكرويوسن فاروق عبد منھل أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢١ ٧٦/٤/٧٢٠٠٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/٢/٢٥ / مدرس
٢٠٤٤  ٣٧ سنة،  ٥ شھر،  ٢٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٨.٤٩٢١٥١.٦٦٨٥البديزينة عصام عبد الرزاق حسين أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٢ ٨٦/٣/٢٢٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٧٥٢  ٢٧ سنة،  ٦ شھر،  ٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٩.٧٥١٢٢٥١.٥٧٨٤الحسيناويعباس عز الدين حسن مھدي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٣ ٨٠/١٠/١٢٠٠٤

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٦/٣/٨ / معلم جامعي
٣٢٩٤٢ سنة،  ١١ شھر،  ٢٨ يوم ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته من مجموع خمسة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٨.٤٥٤٣١٥١.٥٥٨١الكرخيھند وھيب عبد هللا علي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٤ ٨١/٤/٢٦٢٠٠٤

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٧ / معلمة جامعية
٩٤١  ٣٢ سنة،  ٥ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا الثامنة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٣.٥٥٤٥٥٠.٧٨٤٢السعديتركي غازي كحيط منصور ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٥ ٧٣/٦/١٢٠٠٠

التربيةالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس
١٢٤٨  ٤٠ سنة،  ٣ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الرابع والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئة وسبعة

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٩ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / لغة ونحوفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٦١.٠٧٤٥٣٥٠.٣٦٦١الداينيحسين اكرم حسين محمود ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٦ ٨٠/١/٧٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٦ / مدرس
١٥٣٨  ٣٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه السابع والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة

تنحية عند المنافسة٦٦.٧٢٧٢٢٤٨.٢٩١التميميعادل نواف عبد عباس ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٧ ٨٠/٥/١٢٠٠٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٢٢٧  ٣٣ سنة،  ٤ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الرابع عشر ضمن دفعته من مجموع واحد وعشرين

تنحية عند المنافسة٥٨.٨٢٩٥٠٤٧.٢٨٨٩الدوريمقداد صالح لطيف صالح ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٨ ٧٧/١٢/١٥٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٣ / مدرس
١٠٢٧  ٣٥ سنة،  ٩ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه الرابع بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وستة

تنحية عند المنافسة٦١.٢٤٧٤٠٤٥.١٤٨٢العزاويعدي محمود مھدي صالح ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٩ ٧٦/٧/٦٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٣ / مدرس
ترتيبه السادس عشر بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسة وعشرين  ٣٧ سنة،  ٢ شھر،  ٢٣ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٢.٤٧٩٢٣٤٣.٥١٥٨التميميجمعة علي محمود حسن ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣٠ ٧٩/٣/٩٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٧  ٣٤ سنة،  ٦ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الحادي واألربعين ضمن دفعته من مجموع واحد وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٣.٠٧٥١٩٤٣.٣٤٠٩الخيالنيعبد الرزاق وھيب جاسم محمد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣١ ٨٤/٤/١٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٦١١  ٢٩ سنة،  ٥ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه التاسع واألربعين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٥.٠٤٦١٠٤٢.٧٥٤٨السعديرشا عبد الرزاق عبود حمود أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣٢ ٨٤/١١/٨٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٨١٧ سنة،  ١٠ شھر،  ٢١ يوم ترتيبھا الثامنة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٥.٣٢٤٠٤٠.١٥٥٩المعموريعلي نصر هللا خلف كاظم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣٣ ٨٣/١/١٢٠٠٦

التربية األساسيةجامعة ديالى
ترتيبه الثاني والعشرين ضمن دفعته من مجموع ستة وعشرين  ٣٠ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم 

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٩٣.٦٨٨٥٩٧٦.٣٦٢٨الدليميمي مجيد كامل شاكر أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١ ٧٦/١٠/١٣٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ١٩٩٦/١٠/١٥ / معلم جامعي
٣٦٢٩٣٨ سنة،  ١١ شھر،  ١٦ يوم ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٠ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / لغة ونحوفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٨٨.١٧٣٤٩٧١.٩٩٥٢الخيالنيجاسم محمد سرحان ھزاع ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢ ٧٢/٣/٢٩٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٩٨٢  ٤١ سنة،  ٦ شھر،  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع ثمانية وخمسين

تنحية عند المنافسة٨٧.٣٤٢٥١٦٩.٩٠٥٢البياتينور فاضل اسماعيل شبيب أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣ ٨٥/٨/٢٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٤٣٢  ٢٨ سنة،  ١ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثمانين

تنحية عند المنافسة٨٢.٢٤٣٣٥٦٣.٧٣١١المعموريالمار صادق حسين حسن أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٤ ٩٠/٩/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٤٤٤  ٢٣ سنة،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وستين

تنحية عند المنافسة٨٢.٦٢٨٣٥٦٢.٤٩٦٢الجواريياسر وھاب احمد حلبوت ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٥ ٨٦/٢/٢١٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/١٢/٢٢ / معلم جامعي
٢٠  ٢٧ سنة،  ٧ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الثاني ضمن دفعته من مجموع إثنان وستين

تنحية عند المنافسة٧٨.٥٨٣٣٦٦٢.٤٠٤٥الخزرجيھدى ثابت حسين مظلوم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٦ ٨٢/٦/٢٧٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢١٦٨  ٣١ سنة،  ٣ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وأربعين

مقبول٧٤.١٧٤٤٣٦٠.٩٢٢٩المسعوديعمر رحمان جواد حزام ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٧

. ذوي ضحايا االرھاب

٩٠/١٢/٢٣٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢١٦٥  ٢٢ سنة،  ٩ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع واحد وثمانين

تنحية عند المنافسة٧٧.٩٠٧٣٣٦٠.٨٤٦٧العباسيفاطمة احمد عبد الكريم موسى أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٨ ٨٤/٩/٥٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٦٥٦  ٢٩ سنة،  ٢٤ يوم  ترتيبھا العشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٩.٤٦٧٣٣٦٠.٣٧٤٣الطائيعامرة عبدالغفور نصيف جاسم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٩ ٨٩/٨/٢٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٧٢٤  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وستين

تنحية عند المنافسة٧٧.٥٣٥٣٨٥٩.٥٢٦٨الشمريايناس سليم حسين كباوي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٠ ٨٩/١/٥٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى
١١٢٩  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا الثالثة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢١ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / لغة ونحوفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٧٦.٥٠٤٣٥٥٨.٤٨٨٨الكرخيافراح مھدي صبار عرمان أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١١

. ذوي ضحايا االرھاب

٩٢/٤/٧٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٥٠  ٢١ سنة،  ٥ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبھا الثانية والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثمانين

تنحية عند المنافسة٧٤.٨٣٣٣٣٥٦.٨٤٦٣السعديايمان لطيف حسن كاظم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٢ ٧٧/١١/٢٣٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٤٢١  ٣٥ سنة،  ١٠ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٥.١٩٣٢٥٦.٣٣٠١األركيعماد عامر جاسم حمود ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٣ ٨٦/٩/١٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٩٣٣  ٢٧ سنة،  ١٤ يوم  ترتيبه الثامن والثالثين ضمن دفعته من مجموع واحد وثمانين

تنحية عند المنافسة٦٩.٧٦٩٤٣٥٥.٨١٩٨الشمريشھد راشد ابراھيم حسوني أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٤ ٩١/١١/١٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢١١١٥٨ سنة،  ١٠ شھر،  ١٢ يوم ترتيبھا الثانية والثمانين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٧١.٢٧٢٤٤٥٥.٠٧٤٣الزھيريعلياء صبحي علوان خضير أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٥ ٩٢/٢/٧٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٦٣٢  ٢١ سنة،  ٧ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبھا الرابعة والستين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثمانين

تنحية عند المنافسة٧١.١٥٣٦٥٥.٠٤٩٣العبيديسيناء مسافر متعب حمود أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٦

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٧/٨/٢٢٠٠١

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/١١/٢٢ / معلم جامعي
٣٢٣٦  ٣٦ سنة،  ١ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبھا السادسة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٨١.٤٥٨٠٥٤.٦٥٧٦الجواريازھار جبار شكر محمود أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٧ ٩١/٥/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٦  ٢٢ سنة،  ٤ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٦.٩٦١٤٢٥٣.٩٧٩٥اللھيبيمحمد جواد منصور عسران ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٨ ٧٩/١/١٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤٤٧  ٣٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثامن والعشرين ضمن دفعته من مجموع واحد وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٩.٤٠٨٣٣٥٣.٧١٥٢الكريطيشيماء علي مزھر عبود أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٩ ٨٥/٩/٢٩٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٠٣٠  ٢٨ سنة، 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٢ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / لغة ونحوفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٦٧.٩٦٨٣٩٥٢.٠٩٠٣الشمريمروة حسين صالح مھدي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٠ ٩٠/٩/٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٤٥  ٢٣ سنة،  ٢٢ يوم  ترتيبھا التاسعة والتسعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٧١.٧٥٥٣١٥١.٧٩١٢الجبورينور محمود نجم عبد هللا أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢١ ٩٠/٥/١١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٤٣٥  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الحادية والستين ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وستين

تنحية عند المنافسة٦٨.٦٣٤٣١٥٠.٦٦٩٥البياتينوره صالح نجم عبد هللا أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٢ ٨٦/٣/٢٩٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى
٥٢٦  ٢٧ سنة،  ٦ شھر،  ترتيبھا السادسة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وستين

تنحية عند المنافسة٦٩.٦٢٣١٥٠.٦٥٩٩الجواريھديل عبد الرحمن صالح مھدي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٣ ٨٧/١٢/٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠١١  ٢٥ سنة،  ٩ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا األربعين ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وخمسين

عذراء قدوري عبد الرحمن
زيدان

تنحية عند المنافسة٧٧.٩٩٧٠٤٩.٨٤١٧البازوري أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٤ ٨٤/٦/١٦٢٠٠٩

التربية األساسيةجامعة ديالى

ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وعشرين  ٢٩ سنة،  ٣ شھر،  ١٣ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٣.٨٤٦٤٤٤٨.٨٧٦٧التميميعامر ثامر عطية حلو ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٥

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٨/٩/١٦٢٠٠٤

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٨ / معلم جامعي
٦٢٧  ٣٥ سنة،  ١٣ يوم  ترتيبه الثاني واألربعين ضمن دفعته من مجموع إثنان وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٧.٢١٦٢٤٤٧.٧٢٤٨الصالحيعمر حامد رشيد ظفير ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٦ ٨٥/٥/٢٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى
٦٣٣  ٢٨ سنة،  ٤ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه الخامس والخمسين ضمن دفعته من مجموع إثنان وستين

تنحية عند المنافسة٦٤.٨٢٥٣٢٤٧.٤٦٨٥الحاتميفادية حاتم علوان دھموج أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٧ ٩٠/٩/٣٠٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٢١٤٢٧ سنة،  ١١ شھر،  ٣٠ يوم ترتيبھا الثمانين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثمانين

تنحية عند المنافسة٦٦.٧٢٥٢٥٤٦.٦٢٣١الشمريعقيل احمد حسن عزاوي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٨

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٨/١١/٨٢٠٠٤

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٨ / معلم جامعي
٣٤١٣١٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٢١ يوم ترتيبه الحادي واألربعين ضمن دفعته من مجموع إثنان وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٣ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / لغة ونحوفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٦٧.٦٨١٠٤٢.٦٠٨٦الكرخيياسر شاكر محمود اسماعيل ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٩ ٨٤/٢/٩٢٠١٠

التربية األساسيةجامعة ديالى
ترتيبه العاشر ضمن دفعته من مجموع خمسة عشر  ٢٩ سنة،  ٧ شھر،  ٢٠ يوم 

خالصة المعلومات لھذه الكلية أو المعھد: (التربية االساسية /  جامعة ديالى)، حيث تكررت طلبات الدراسة فيھا (  ٢٠٨ ) مرة /  مرات ٥٥.١٢٨٤٩١٧٣متوسط أساس المفاضلة٩٥المعدل األعلى٥٤.٩٣المعدل األدنى٧٢.٠٣٣٧٧٤٢٧متوسط المعدالت*

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٤ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية الرياضية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية الرياضية / جامعة ديالىكلية أو معھد
ماجستيرالشھادة المطلوبة

التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٧٥.٥٠٥٥٩٦٥.٤٣٨٧القيسيلھيب احمد شاكر محمود أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١ ٧٤/٣/١١٩٩٦

التربية الرياضية للبناتجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩٧/١/١٣ / مدرس
١٧٦٤  ٣٩ سنة،  ٦ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الحادية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وأربعين

مقبول٧٥.٣٣٣٥٢٦٢.٩٨٠٦الجورانيمحمد مسرھد علي محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢ ٧٣/٣/٨١٩٩٥

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٥/٢٢ / مدرس
١٠٥٣  ٤٠ سنة،  ٦ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئتان وثمانية

مقبول٧٣.٥٤٤٥٦١.٩٦٠٩الجورانينبراس منير خميس احمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣ ٨٨/٦/٤٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١١٦٨  ٢٥ سنة،  ٣ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه السادس ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

مقبول٧١.٠٧٤٨٦٠.٣٧١١المعموريمحمد قاسم خلف كنج ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤ ٩٠/١١/٢٠٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٩٦٠  ٢٢ سنة،  ١٠ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه الرابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

مقبول٦٧.٨٦٦٥٥٩.٦٢٧٩القيسيتحسين شاغي عبد محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥ ٧٦/١٠/٢٢٠٠٣

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس
٣٦١٢٤٤ سنة،  ١١ شھر،  ٢٧ يوم ترتيبه الخامس والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة وأربعين

مقبول٧١.٥٦٣٩٥٩.٦١٤٦الربطيحيدر عزيز جبار ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٦ ٩١/٩/٧٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٨٧٤  ٢٢ سنة،  ٢٢ يوم  ترتيبه الثالثين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

مقبول٧٢.٤٠٤٤٢.٥٥٩.١٠١٧البياتيدنيا محمد فاضل حسين أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٧ ٧٩/٣/١٨٢٠٠١

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٢/٣/٢٨ / معلمة جامعية
٨٥٠  ٣٤ سنة،  ٦ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وعشرين

مقبول٧١.٨٢٢٣٩٥٨.٩٩٤١الدليميرسل اياد غيدان خلف أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٨ ٩٠/١٠/٨٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٢١٤٦٥ سنة،  ١١ شھر،  ٢١ يوم ترتيبھا الثامنة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وخمسين

مقبول٧٣.١٤٥٣٦٥٨.٦٣٣٤التميمياية طالب ذياب صالح أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٩ ٨٩/١٠/٤٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٣١٢٥٥ سنة،  ١١ شھر،  ٢٥ يوم ترتيبھا التاسعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنا عشر

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٥ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٧٢.٦٩٩٤٠٥٨.٥٥٤١الزھيريسالم سامي رشيد عطية ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٠ ٨٤/١٢/٢٤٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٣٠  ٢٨ سنة،  ٩ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه العاشر ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة

تنحية عند المنافسة٧١.٤٥٣٨٥٨.٣٤٨٩العزاويمحمد حسين خضير عباس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١١ ٩١/١١/١٤٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢١١٣٦٠ سنة،  ١٠ شھر،  ١٥ يوم ترتيبه الثاني والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٧٢.٠١٣٢٥٧.٦٠٢٤التميميمرتضى علي حسين علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٢ ٨٣/٩/١٧٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٦٥٨  ٣٠ سنة،  ١٢ يوم  ترتيبه العاشر ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

تنحية عند المنافسة٧١.٠٠٣٢٩.٥٥٦.٠٥٣٦الداغستانيفراس محمد يوسف محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٣ ٧٢/٧/١٤١٩٩٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس
٣١٤٦  ٤١ سنة،  ٢ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه الخامس والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثمانين

تنحية عند المنافسة٦٥.٢٤٧٥٥.٧٧٨٣الردينيعلي جاسم محمد محمود ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٤ ٨٦/٨/٨٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٨٤٨  ٢٧ سنة،  ١ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه السادس واألربعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة عشر

محمد عبدالمنعم عبد الرزاق
قاسم

تنحية عند المنافسة٦٦.٧٢٥٤١٥٥.٢٤٤٣الدوري ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٥ ٨٥/١/١٦٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة ديالى

١١٤٦  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه العشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

تنحية عند المنافسة٧٠.٦٦٨٤١.٥٥٥.١٨٤١الجبوريفھمي حسين خميس كودان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٦ ٧٧/٣/١٨٢٠٠٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٩/٢ / مدرس
٨٠  ٣٦ سنة،  ٦ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع ستين

تنحية عند المنافسة٦٧.٧٢٣٦٥٤.٣٩١٥العزاويعلي صالح حسن جاسم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٧ ٩١/٣/١٧٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٧٥٢  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه السابع والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٦٦.٨٥٣٣٢٥٤.٢٨٤الخشاليميسم علي جارهللا محمود أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٨ ٨٣/٨/١٩٢٠٠٦

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٦٥٨  ٣٠ سنة،  ١ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا التاسعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٨.٣٨٣٣٣٥٣.٨٦٣١الجبوريھيثم سعدي داود سلمان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٩ ٧٧/١٢/٢٩٢٠٠٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٩/٢٠ / مدرس
١٥٣٨  ٣٥ سنة،  ٩ شھر،  ترتيبه الثامن عشر ضمن دفعته من مجموع ستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٦ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٦٩.١٨٤٠٥٣.١١٥المياحياحمد سامي اسماعيل خضير ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٠ ٩١/١/٩٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه السابع والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٦٥.٦٨٥٣٠٥٢.٤٩٣٦السعديعادل عباس رشيد سعيد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢١ ٧٧/١٢/٢٨٢٠٠٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢١ / مدرس
٨٣٨  ٣٥ سنة،  ٩ شھر،  ١ يوم  ترتيبه التاسع عشر ضمن دفعته من مجموع أربعمئة وأربعة عشر

تنحية عند المنافسة٦٦.٢١٩٢٩٥٢.١٠٦٤الجورانيكرار احسان محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٢ ٨٣/٢/١٠٢٠٠٥

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٨ / مدرس
١٢٥٧  ٣٠ سنة،  ٧ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع أربعة وستين

تنحية عند المنافسة٦٨.٦٩٢٨٥٢.٠٢١٥الكياليحسين علي حميد محمود ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٣ ٨٧/١٠/٣٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٥١٣٢١ سنة،  ١١ شھر،  ٢٦ يوم ترتيبه الحادي والستين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٦٣.١٣٣.٥٥١.٨٤٣٣الجنابيزينب كامل ھدايت مجيد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢٤ ٨٧/١/١٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٦٦  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الثالثة والسبعين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وستة عشر

تنحية عند المنافسة٦٢.٦٣٢٤٢٥١.٨٠٨١العنبكياحمد جليل اسماعيل عبد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٥ ٨٤/٧/٤٢٠٠٦

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٤/١٥ / مدرس
٨٥٦  ٢٩ سنة،  ٢ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه السابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع سبعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٣.٩٨٦٤٢٥١.٥٨٩٣القيسيعمر خالد عبد الجبار ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٦ ٧٠/٥/٢٠١٩٩١

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩٤/١١/١٤ / مدرس

٢٢٦١  ٤٣ سنة،  ٤ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه السابع والثالثين بعد الثالثمئة ضمن دفعته من مجموع ثالثمئة وستة
وثمانين

ذو الفقار سعيد عبد الرضا
خميس

تنحية عند المنافسة٦٤.٦١٢٩.٥٥١.٢٩٦٥التميمي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٧ ٩٠/١/١٥٢٠١٢

التربية الرياضيةالجامعة المستنصرية

١١٥٧  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ١٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٦.٢١٩٢٠٥١.٢١٣٧الخالديخالد ضرار علي طه ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٨ ٨٣/١/١٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/١٢/٢١ / مدرس
١٢٥٨  ٣٠ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الرابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

تنحية عند المنافسة٦٥.٩٨٧٢٣٥١.١٤١علي ابراھيم صالح محمود ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٩ ٧٩/١١/٢٠٢٠٠٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس
٢٢٥٦  ٣٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه السابع عشر ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٧ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٦٥.٥٨٩٣٧.٥٥١.٠٢٠١الطائيحسن علي حسين علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٠ ٧٩/٩/١٢٠٠٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس
٩٣٧  ٣٤ سنة،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثامن واألربعين ضمن دفعته من مجموع خمسة وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٤.١٥٣٩٥١.٠١٦٣الخالدياسامة ابراھيم فرج عيسى ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣١ ٦٨/٩/٢٥١٩٩٢

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩٦/٥/١٠ / مدرس
١٢٣٨  ٤٥ سنة،  ٤ يوم  ترتيبه السابع والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وسبعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٢.٨٩٦٣٣٤٩.٨٠٩٩محمد ثعبان عبد محيميد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٢ ٨٩/٦/٢٦٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٧٦١  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ٣ يوم  ترتيبه العاشر بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦١.٦٧٢٨٤٩.٥٤١٣الحميريوسام سامي احمد سبع ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٣ ٧٩/٨/٨٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٥٦٣  ٣٤ سنة،  ١ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه الثالث والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٣.١٩٧٢٤٤٩.٢٨٤٦العزاويثائر طارق اسماعيل مزبان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٤ ٧٩/١٠/٤٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٣/٩ / مدرس
٣٣١٠٧٠ سنة،  ١١ شھر،  ٢٥ يوم ترتيبه السادس والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

عبد هللا عبد اللطيف ابراھيم
علي

تنحية عند المنافسة٦٣.٤٢٥٣١٤٩.٢٧٣٧الجوراني ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٥ ٨٦/٥/١٨٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى

٩٣٣  ٢٧ سنة،  ٤ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه الثامن والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة

تنحية عند المنافسة٦١.٨٢٣.٥٤٩.١٧٣٥الجبوريحيدر ھاشم احمد مھدي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٦ ٨٦/٢/١٣٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٥٧٥  ٢٧ سنة،  ٧ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبه الثاني والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة عشر

تنحية عند المنافسة٦٦.٣٦٦١٧.٥٤٨.٤٣٩٩الربيعياحمد عدنان عبد القادر محمد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣٧ ٨٧/١/٢٥٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/٩/٢ / مدرس
١٤٠  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا الخامسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وسبعة

تنحية عند المنافسة٦٤.٧٩٩٢٦٤٨.٣٢٨٧العزاويرياض مزھر عبود حسين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٨ ٨٨/٨/٢٥٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٨٠  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه السبعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة

تنحية عند المنافسة٦١.٦٨٣٣٨٤٨.٣٠٣٦العبيديقيس سلمان داود حريث ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٩ ٧٩/٦/١٠٢٠٠٥

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ١٩٥٨/١٢/١٨ / مدرس
١١٤١  ٣٤ سنة،  ٣ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه الحادي والخمسين ضمن دفعته من مجموع أربعة وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٨ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية الرياضية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٦٥.٠٣١٧.٥٤٧.٣٥٨٣التميميياسر طه ياسين اسماعيل ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٠ ٨٩/٧/١٢٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٠٤٨  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه الرابع والعشرين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٦٠.١٩٤١٤٦.٧٣٢٢الدليميطالل ابراھيم سھيل ضاحي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤١ ٦٨/٧/١٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٢٠  ٤٥ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الخمسين ضمن دفعته من مجموع سبعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٦١.٦٧٢٨٤٦.٣٠٢التميميناطق مجيد حسن محمود ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٢ ٧٨/١/١٢٠٠٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٠ / مدرس
٦٦٠  ٣٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه السبعين ضمن دفعته من مجموع خمسة وسبعين

تنحية عند المنافسة٦١.١٦٧٢٩.٥٤٦.١٤٧٨األفرجيعماد محسن خميس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٣ ٧٨/١١/٢٤٢٠٠٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢١ / مدرس
١٤٣٥  ٣٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٠.٠٦٧٣٠.٥٤٤.٨١٥٨األركيمھند اديب خلف علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٤ ٧٥/١١/١٢٠٠٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس
٣٧٥٢٩ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٨ يوم ترتيبه الرابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٣.٢٥٢٢.٥٤٤.٣٩٢٨التميميخلود اسماعيل حسين أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٤٥ ٨٤/١٠/٢١٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٠٠  ٢٨ سنة،  ١١ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا الرابعة واألربعين بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٥٩.٩٧١٢٦٤٣.٨٦٥٩األركيرافد عدوان عبد جواد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٦ ٧٨/٣/٢٢٠٠٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس
٢٠٣١  ٣٥ سنة،  ٦ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه الرابع والسبعين ضمن دفعته من مجموع خمسة وسبعين

تنحية عند المنافسة٥٧.٤٢٢٤٣.٦٠٧٩العانيمحمد عبد الكريم ھاشم محمود ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٧ ٨٥/٩/١٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٢٧  ٢٨ سنة،  ٢٨ يوم  ترتيبه السادس والعشرين ضمن دفعته من مجموع ستة وخمسين

ٍغير مستوف للشروط٦٦.١٨٠٤٢.٣٥٩٣الدفاعياحمد البشير كيالني حسين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٨ ٨٩/١٠/٢٧٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة بغداد
ترتيبه الثالث والثالثين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وثمانين  ٢٣ سنة،  ١١ شھر،  ٢ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٠.٦٧١٩.٥٤٢.٣٣٨٢العبيديمضر حسن ھادي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٩ ٨٨/١١/١٣٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٤٠٠ سنة،  ١٠ شھر،  ١٦ يوم ترتيبه الثاني والثالثين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٩ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية الرياضية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٥٩.١٥٩١٩.٥٤١.٧١٥٥العتبيحسين فاضل نوار حاجم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٠ ٧٩/٧/٢١٢٠٠٦

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٩/١ / مدرس
٧٢٦  ٣٤ سنة،  ٢ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الخامس والثمانين ضمن دفعته من مجموع سبعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٥٦.٣٦١١.٥٣٧.٩٩١العنبكيقصي نوري عياش مياح ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥١ ٨٢/٤/١٠٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٣١ سنة،  ٥ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه السادس والثالثين ضمن دفعته من مجموع ستة وخمسين

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٥المقاعد الباقية٥مقاعد خطة القبول

مقبول٧٨.٠٩٦٥.٥٦٨.٨٧٩٦العبيديضحى عبدالجبار محمد فدعم أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١ ٩٠/١١/١٧٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٢٢٤٥٧ سنة،  ١٠ شھر،  ١٢ يوم ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد

مقبول٧٩.٤٦٦٣.٥٦٨.٦٥١٤الدھلكيغدير ستار عباس خضير أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢ ٩١/١٠/٢٢٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٨٤٩  ٢١ سنة،  ١١ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد

مقبول٨١.٤٢٥٥٦٨.٣٢٧١العقابيمصطفى قاسم عبد علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣ ٩٠/٩/١٥٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢١٤٩  ٢٣ سنة،  ١٤ يوم  ترتيبه الثاني ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

مقبول٧٨.٠٩٥٨٦٦.٩٥٤٥العزاويحيدر اياد مجيد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤ ٨٩/١٢/٣٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٥٥٧  ٢٣ سنة،  ٩ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه الخامس ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

مقبول٧٤.٧٥٩٥٤.٥٦٥.١٠٩٥الكرخيعمر حامد خميس جابر ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥ ٩٠/١٢/٥٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٨٦٦  ٢٢ سنة،  ٩ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٤.٥٧٥٩٦٤.١٣٣٢الدھلكيريام قاسم نصر ضائع أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٦ ٨٩/١/١٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٢٤٨  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وخمسين

زينب عبد الرحيم اسماعيل
كاظم

تنحية عند المنافسة٧٤.٢٤٥٦.٥٦٣.٠٢٦١الخالدي أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٧ ٨٨/١١/٢٠٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى

١٣٣٢  ٢٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٩ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد وعشرين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٠ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية الرياضية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٥المقاعد الباقية٥مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٧٣.٤٧١٤٩٦٢.٤٦٣العزاويازھار شاكر محمود سحل أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٨ ٨٧/١٠/٦٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٥١٠٦٤ سنة،  ١١ شھر،  ٢٣ يوم ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وتسعة

تنحية عند المنافسة٧٤.٨٤٦٥٠٦٢.٢٤٣١العبيدياية قاسم حمادي عبد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٩ ٩٠/٧/١٧٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٤٣٩  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا الحادية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٣.٢٣٤٣.٥٦٢.١٨٩٧التميمياشرف فوزي حسين زيدان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٠ ٨٦/١١/١٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٦٢٣٦٩ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٨ يوم ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع مئتان وسبعة

تنحية عند المنافسة٧٥.٩١٤٧.٥٦١.٤٤٧المشھدانيمحمد سالم محمد محمود ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١١ ٩١/١/٣٠٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٥١٧  ٢٢ سنة،  ٧ شھر،  ٣٠ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٧٣.٣٤٤١٦١.٣٢٩٨التميمياحمد مھدي صالح عباس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٢ ٨٦/٢/١٥٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢١٦٢  ٢٧ سنة،  ٧ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه الثاني ضمن دفعته من مجموع مئتان وسبعة

تنحية عند المنافسة٧٧.٨٩٣٧٦١.١٣٤٨التميميناصر مھنة جواد ابراھيم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٣ ٨٩/١٢/٢٦٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٤٣  ٢٣ سنة،  ٩ شھر،  ٣ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٧٩.٧٧٥٢٦٦٠.١٤٥٩الداغستانيسحر رياض عبد المجيد مرزا أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٤ ٧١/١٠/٢٣١٩٩٣

التربية الرياضية للبناتجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩٣/١٠/٤ / مدرس
١١٣٦  ٤١ سنة،  ١١ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وثالثة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٤.٣٠٨٤٥.٥٥٩.٧٣١٧العزاوياحمد كاظم جعفر علوان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٥ ٨٩/٥/٢٥٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٣١  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه السابع عشر ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٢.٣٥٤٤٥٩.١٨٧٩العزاويمصطفى محمد مجيد خميس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٦ ٩٠/٥/٢٧٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٦٣٥  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه الرابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٧٢.٠٤٩٤١٥٩.١٢٤٧السواريديانة عبد الكريم حميد جابر أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٧ ٨٩/٨/٨٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٢٤٧  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا الخامسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣١ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٥المقاعد الباقية٥مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٧٣.٣١٣٤.٥٥٨.٥٥٠٣اللھيبيانور جميل عبدهللا خماس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٨ ٨٨/٨/١٦٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٥٤١  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٢.٦٧٣٧.٥٥٨.٤٠٤٥الشمريعالء عاصي كريم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٩ ٨٨/١/١٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢١٣٥  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٧٠.٨٩٤٦.٥٥٨.٤٠١٢العزاويعلي نھاد عبد العزيز موسى ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٠ ٨٨/١١/١٨٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٤١٥٢٤ سنة،  ١٠ شھر،  ١١ يوم ترتيبه السابع عشر ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة

تنحية عند المنافسة٧٣.٦٢٢٨.٥٥٨.١٢٣٧التميميشيرين عجمي عبدهللا أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢١ ٧١/١/٧٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٠٥٢  ٤٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٧٣.٢٤٦٥٧.٩٧٦٥الجورانيھشام اسماعيل جاسم علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٢ ٨٩/١٢/٥٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٣ سنة،  ٩ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة

تنحية عند المنافسة٦٨.١٧١٤٢.٥٥٧.٧٣٤٩الحسنياحمد مھدي ھوبي وحيد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٣ ٨٩/١٠/١١٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٣٢٠٦١ سنة،  ١١ شھر،  ١٨ يوم ترتيبه الحادي والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة

مقبول٧١.٨٩٧٤٦٥٧.٦٧٠٦المھداوياياد محمد عبدهللا جاسم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٤

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٨/١٢/٢٤٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٣٠  ٢٤ سنة،  ٩ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧١.٥٩٣٥٥٧.٥٠٧٥العزاويسيف طالب رشيد ياسين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٥ ٨٨/٢/٢٩٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٨٤٧  ٢٥ سنة،  ٧ شھر،  ١ يوم  ترتيبه التاسع والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٦٩.٤١٤٩.٥٥٧.١٩٦الركابيعلي محمد ناصر حسين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٦ ٨٤/٩/١٣٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٠  ٢٩ سنة،  ١٦ يوم  ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع سبعة عشر

تنحية عند المنافسة٧١.٩٦٣٠٥٦.٩٤٩٨العزاويسيف محمد عبد الرحمن جامل ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٧ ٨٧/٧/١٩٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١١٤٩  ٢٦ سنة،  ٢ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٢ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٥المقاعد الباقية٥مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٦٩.٦٥٣٧٥٦.٩٢١٣الالمينور صباح محمود سرحان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٨ ٩١/٧/٢٣٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢١٥٩  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه الثاني والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٦٨.٢٣٤٠٥٦.٨٣٥٥العبيديمصطفى سالم محمد فرج ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٩ ٨٧/٨/٨٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٦٥١  ٢٦ سنة،  ١ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٩.٩٧٢٣٩٥٦.٤٩٨٦البياتيسيفان فريد محمد جعفر أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣٠ ٨٨/٩/١٦٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٢٣٣  ٢٥ سنة،  ١٣ يوم  ترتيبھا الثامنة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٤.٦٩٦٢٢٢٥٦.٣١٧٧الجورانيشيماء عادل حميد علي أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣١

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٠/٦/٤٢٠٠٢

التربية الرياضية للبناتجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٣/٣/٢٤ / مدرس
٢١٣٥  ٣٣ سنة،  ٣ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة

تنحية عند المنافسة٧٢.٥٨٣٨٥٦.٢٩٨العتبيعادل حمدان علي حمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٢

. ذوي ضحايا االرھاب

٦٨/١/١٢٠٠٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/١٢/٧ / مدرس
١٣٠  ٤٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع ستين

تنحية عند المنافسة٦٨.٥٢٣٧.٥٥٥.٣٧٠٢الكرخيعباس عدنان عيدان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٣ ٩٠/١٢/٨٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٤٥٤  ٢٢ سنة،  ٩ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه السابع والستين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٦٩.٨٣٣٥.٥٥٥.٢٩٨٤الكرخينجالء حميد خميس ياسين أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣٤ ٨٤/٤/٦٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١١٤٤  ٢٩ سنة،  ٥ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبھا السبعين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وثمانية وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٨.٢٣٨٤١٥٤.٦٣٩٠الساعديامجد حميد علوان محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٥ ٨٤/٣/٥٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٢٣٠  ٢٩ سنة،  ٦ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه الثاني والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٩.٦٢٣٤١.٥٥٤.٥٤٧٤المفرجيمصطفى طارق احمد حسين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٦ ٩٠/٢/٨٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٤٠  ٢٣ سنة،  ٧ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه األربعين ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٣ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٥المقاعد الباقية٥مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٦٦.٣٧٤٥٥٤.٣٤٦٤الداغستانيبكر باسل كامل مراد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٧

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٧/٦/٧٢٠٠١

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس

١١٤٦  ٣٦ سنة،  ٣ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وثمانية
وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٨.٥٧٢٥.٥٥٣.٩٥الكرخيمصطفى كريم مجيد شالل ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٨ ٩٠/١١/٢٢٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٤٦٢  ٢٢ سنة،  ١٠ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه الخامس والستين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٦٨.٥٧٢٧٥٣.٨٧٤٨الساعديندى مبدر مھيان عبد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣٩ ٩٢/١/٢٩٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٦٦٢  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ترتيبھا الرابعة والستين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٦٨.٦٠٦٣٢٥٣.٥٩٩الربيعيعلي محمد طاھر محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٠

. ذوي ضحايا االرھاب

٦٢/١٠/٢٥١٩٨٧

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/١١/١٤ / مدرس
١٧٦٣  ٥٠ سنة،  ١١ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه الثامن والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

تنحية عند المنافسة٧٣.٨٦١٩٥٣.٣٤٢٦النعيمياثير حارز عبد هللا باقر ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤١ ٨٨/٩/٢٦٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١١٠  ٢٥ سنة،  ٣ يوم  ترتيبه الرابع عشر ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

واثق عبد الرحمن مصطاف
كاظم

تنحية عند المنافسة٦٣.٢١٦٣٦.٥٥٢.٩٥٠٣المجمعي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٢

. ذوي ضحايا االرھاب

٨١/١٠/٧٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة بغداد

٣١١٠٢٢ سنة،  ١١ شھر،  ٢٢ يوم ترتيبه الحادي والثمانين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وإثنان وثالثين

١٠٠ متقدم على أنه مبدع

تنحية عند المنافسة٦٨.٠٧٩٣٥٥٢.٨١٧٨الدليميامل عدنان علوان سلمان أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٤٣ ٨٨/٥/١٢٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٣٤  ٢٥ سنة،  ٤ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبھا السادسة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٦.٠٤٤٣٥٢.٨١٢١العزاوياريج خالد كريم داھوك أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٤٤ ٩٠/٢/١٢٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٤٤  ٢٣ سنة،  ٧ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبھا السادسة بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٦٨.٠١٨٣٠٥٢.٢٦٩٢المھداوياالء جالل مسعود عبدهللا أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٤٥ ٨٢/٥/٤٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٤٠  ٣١ سنة،  ٤ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا الثانية والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وتسعة

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٤ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٥المقاعد الباقية٥مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٦٩.١٢٦٥١.٢١٧٢العزاويمھند حسين رشيد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٦ ٨٦/٨/٢٢٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٠٠  ٢٧ سنة،  ١ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه التاسع والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٦٦.٩٦٥٢٣٥٠.٤٠٠٣الكياليعباس غافل حجي محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٧ ٨٧/٧/١٠٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٦٢٧  ٢٦ سنة،  ٢ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه الرابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة

تنحية عند المنافسة٦٦.٨٢٥٣٠.٥٥٠.٣٦١٧الخفاجينبيل جليل حسين علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٨

. ذوي ضحايا االرھاب

٨١/٤/٢٢٢٠٠٥

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/١٢/١٩ / مدرس
١٣٣٧  ٣٢ سنة،  ٥ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه التاسع عشر ضمن دفعته من مجموع سبعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦١.٨٤٢.٥٤٩.٩٩٩٧العلكاوياحمد فؤاد ھادي مھدي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٩

. ذوي ضحايا االرھاب

٩٠/١/٢١٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١١٥٦  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه التاسع والخمسين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٦٥.٤٦٢٤٤٩.٥١٥٣أوساحمد ياسين خضير حسون ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٠ ٩١/٤/٧٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٤٥٢  ٢٢ سنة،  ٥ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه السادس عشر بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٦٧.٥٨٦٢٥٤٩.٣٩٦٣العبيديھاشم مھدي حايف مضعن ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥١ ٧٣/٢/١٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٤٠  ٤٠ سنة،  ٧ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الستين ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٤.٥٦٢٧.٥٤٩.٣٠٥٧الكرويرشا بكر حمود مبارك أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٥٢ ٨٢/٨/٩٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٦٠  ٣١ سنة،  ١ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبھا السابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثمانية وسبعين

مقبول٦٤.٥٢٢٢٦.٥٤٩.٠١٤٤الشمريعبدالستار محمد علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٣ ٨١/٢/٥٢٠٠٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس
٥٥٦  ٣٢ سنة،  ٧ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه الحادي والخمسين ضمن دفعته من مجموع إثنان وثمانين

من ذوي الشھداء

تنحية عند المنافسة٦٥.٦٧٢٣٠.٥٤٨.٥٨٧٥المعماريھند عبد هللا حسن عباس أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٥٤ ٨٩/٦/١٣٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٦٦  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبھا الحادية والثمانين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٥ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية الرياضية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية الرياضيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٥المقاعد الباقية٥مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٦٣.٨٦٧٢٩٤٨.٤٨٢٤األركيفراس طه شالل حبيب ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٥

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٣/١٠/٢٤١٩٩٩

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/١١/٢٨ / مدرس
٧٤٣  ٣٩ سنة،  ١١ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه الرابع والعشرين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وستة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٥.٥١١٩٤٧.٣٧٩٥الخالديماجد حبيب قدوري شكر ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٦ ٨٦/٢/٢٣٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٩٠  ٢٧ سنة،  ٧ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه الثالث والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٤.١٩٤٢٢.٥٤٦.٧٢٢١الحمدانياطياف وھبي صالح احمد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٥٧

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٦/٩/٢٨٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٠٠  ٢٧ سنة،  ١ يوم  ترتيبھا السادسة والسبعين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وتسعة

خالصة المعلومات لھذه الكلية أو المعھد: (التربية الرياضية /  جامعة ديالى)، حيث تكررت طلبات الدراسة فيھا (  ١٠٨ ) مرة /  مرات ٥٤.٣٧١٦٤٦٦٧متوسط أساس المفاضلة٨١.٤٢المعدل األعلى٥٦.٣٦المعدل األدنى٦٨.٥٢٩٥٥٧٠٩متوسط المعدالت*

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٦ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية للعلوم االنسانية / جامعة ديالىكلية أو معھد
دكتوراهالشھادة المطلوبة

الجغرافية البشريةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٨١.١٦٦٥٢٦٣.٤٩٩٦الجميليجمال عبد منديل عيدان ذكر الجغرافيةماجستير١ ٦٠/٥/٥٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٣/٢/١٠ / جيولوجي

٥٠٣٨  ٥٣ سنة،  ٤ شھر،  ٢٤ يوم 

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٨٢.٥٤٣٦٢.٢العزاويذكرى عادل محمود طه أنثى الجغرافيةماجستير١ ٧٥/٤/٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٣٠٥٢  ٣٨ سنة،  ٥ شھر،  ٢٢ يوم 

مقبول٧٧.٨٨٨٢٤٥٣.٩٣٢٨السعيديحسين علي مجيد محمود ذكر الجغرافيةماجستير٢ ٨٣/١/٨٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٩٢٩  ٣٠ سنة،  ٨ شھر،  ٢١ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٦.٣٨٨١٥٥١.٢٨٢٨التميميفتيان علي مھدي احمد ذكر الجغرافيةماجستير٣ ٨٥/١/١٠٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١١٣٨  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ١٩ يوم 

الجغرافية الطبيعيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٧٩.٢٥٥٠٦١.٧عبد العزيزماھر سلمان مالك ذكر الجغرافيةماجستير١ ٨٥/١٢/١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٠٦٣  ٢٧ سنة،  ٩ شھر،  ٢٨ يوم 

مقبول٧٨.٥٩٤٥٦٠.٤٥٤الزبيديسندس محمد علوان مھدي أنثى الجغرافيةماجستير٢ ٧٠/٦/٢٠٢٠١٢

التربية للبناتجامعة بغداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٢/٢/٩ / مدرس مساعد

١٦٧٠  ٤٣ سنة،  ٣ شھر،  ٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٨.٧٤٢٣٥٥.٤٩٤الجميلياسماء عبد االمير خليفة عيدان أنثى الجغرافيةماجستير٣ ٧٦/٥/١٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٧٤٦  ٣٧ سنة،  ٤ شھر،  ٢٨ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٧ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

الجغرافية الطبيعيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٧٣.٨٨٨٣٤٥٤.٥٨٢٨الجبوريعمر ابراھيم حسين حمد ذكر الجغرافيةماجستير٤ ٨٣/١١/٦٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٩٢٦٤٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٣ يوم

اللغة العربية / األدبفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٨٥٣٨.٥٦١.٩٥الجبوريخالد فائز ياسين حسن ذكر اللغة العربية /  األدبماجستير١ ٧٩/٧/٨٢٠١٠

التربيةجامعة بابا صاحب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٠/٦/١٨ / مدرس مساعد

١٥٥٠  ٣٤ سنة،  ٢ شھر،  ٢١ يوم 

مقبول٨٠.٥٦٤٨٦١.٦٨٦العبيديمعتصم كريم محيسن علي ذكر اللغة العربية /  األدبماجستير٢ ٨٦/٩/٩٢٠١٢

االدابالجامعة العراقية وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٧/٢٤ / مدرس
٣٢٤٣  ٢٧ سنة،  ٢٠ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٦.٦٨٨٤٧٥٨.٥١٢٨الغريريزينب عبد الرضا علي راضي أنثى اللغة العربية /  األدبماجستير٣ ٧٢/٤/٢٩٢٠٠١

التربية للبناتجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/١٢/٩ / مدرس مساعد
٣٣٢٩  ٤١ سنة،  ٥ شھر، 

تنحية عند المنافسة٧٧.٣٦٣٧٥٧.٠٦٦الجنابيمنير مصطفى عبدالكريم مھدي ذكر اللغة العربية /  األدبماجستير٤ ٦٩/٣/١٥٢٠١٢

االدابالجامعة العراقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢١٠٣/٩/٢ / مدرس مساعد

١٧٤٨  ٤٤ سنة،  ٦ شھر،  ١٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٤.٩١٤١٥٥.٧٤٦الشمريبشرى رحيم عبدهللا نجم أنثى اللغة العربية /  األدبماجستير٥ ٦٣/١/٢١٢٠٠٠

اآلدابجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٠/٧/٥ / مدرس
٥٢  ٥٠ سنة،  ٨ شھر،  ٨ يوم 

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٨١.١٩٤٥٣٦٣.٥٦٦٤الصياحيشيماء حاتم عبود مطر أنثى اللغة العربية /  األدبماجستير١

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٨/١١/٢٢٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٢/٦/١١ / مدرس مساعد

٨٧٧  ٣٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٧ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٨ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / األدبفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٧٧.٣٠٥٦١٦٣.٣٣٣النداويصندل سلمان ابراھيم حريب ذكر اللغة العربية /  األدبماجستير٢ ٧٥/٤/٢٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٨٦٧  ٣٨ سنة،  ٥ شھر،  ٢٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٥٣٤٦١.١٥الدليميماجد يعقوب نجم عبدهللا ذكر اللغة العربية /  األدبماجستير٣

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٤/٤/١٤٢٠٠٦

التربيةجامعة بابا صاحب ٢٢٤٥  ٢٩ سنة،  ٥ شھر،  ١٥ يوم 

مقبول٧٦.٦٦٦٥١٥٩.١٤٩٦العبيديمصطفى مجبل متعب جاسم ذكر اللغة العربية /  األدبماجستير٤ ٨٦/٧/١٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٦٤٣  ٢٧ سنة،  ٢ شھر،  ١٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٨١.٣٣٣٣٦٥٨.٧٩٩٨العبيديمنى رفعت عبد الكريم جاسم أنثى اللغة العربية /  األدبماجستير٥ ٨٣/١٢/٢٥٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١١/١٢/٢٧ / مدرس مساعد

٢٣٣٣  ٢٩ سنة،  ٩ شھر،  ٤ يوم 

اللغة العربية / اللغةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٧٨.١٧٦١٦٤.٢٥٢الزبيديشيماء زيدان عبد حيدر أنثى اللغة العربية /  اللغةماجستير١ ٧٨/٧/١٥٢٠٠٣

العلوم اإلسالميةجامعة بغداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠٧/١/١٧ / مدرس مساعد

٣٧٦٦  ٣٥ سنة،  ٢ شھر،  ١٤ يوم 

مقبول٨٢.٣٨٨٥٣٦٢.٧٣٢٨الجبوريصدام مجيد داود بشير ذكر اللغة العربية /  اللغةماجستير٢ ٨٠/١١/٥٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٣/١/٢٩ / مدرس مساعد
٣٢١٥٣٩ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٤ يوم

تنحية عند المنافسة٨٣.٤٢١٤٦٦٢.٠٠٢٦القيسيآالء ثائر يوسف إسماعيل أنثى اللغة العربية /  اللغةماجستير٣ ٧٨/٩/٧٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/١/١٣ / مدرس مساعد
٢٦٢٩  ٣٥ سنة،  ٢٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٦.٦٩٤٥٤٥٩.٩١٦٤الشمريأحمد فالح وادي عبد ذكر اللغة العربية /  اللغةماجستير٤ ٧٨/٤/٣٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٥٥٧  ٣٥ سنة،  ٥ شھر،  ٢٦ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٩٤٠٥٥.٤النعيريسراب سامي حسين سالم أنثى اللغة العربية /  اللغةماجستير٥ ٨٤/١/٢٠٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى   ٢٩ سنة،  ٨ شھر،  ٩ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٩ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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ماجستيرالشھادة المطلوبة
التاريخ اإلسالميفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٨٦.٣٧٢٣٢٦٥.٩٢٣٢الشيبانيأياد لطيف يوسف حبيب ذكر التاريخبكالوريوس١ ٦١/٥/٦٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٩٤٥  ٥٢ سنة،  ٤ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

مقبول٦٦.٨٤٢٤٥٥٤.١٥١٦الثابتيفرقد شاكر علوان سلمان ذكر التاريخبكالوريوس٢ ٨٥/٧/٢٧٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤٤٢  ٢٨ سنة،  ٢ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه التاسع والثالثين ضمن دفعته من مجموع تسعة وستين

تنحية عند المنافسة٧٠.٤٩٨٢٥٥٣.٥٨٦٩العبقيدليل زمان يديم فرج ذكر التاريخبكالوريوس٣ ٥٠/٧/١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٨٣٨  ٦٣ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثامن عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وثمانين

تنحية عند المنافسة٦٦.٩٧٣٣١٤٨.٣٩٩٩السعيديعمر علي منشد علي ذكر التاريخبكالوريوس٤ ٨٦/٩/١٨٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبه الثامن والثالثين ضمن دفعته من مجموع إثنان وستين  ٢٧ سنة،  ١١ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٤.٣٢٩٢١٤٧.٣٣٨٠النداويغسق عماد نيازي عبد الحميد أنثى التاريخبكالوريوس٥ ٩٠/٤/٢٥٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٥٤٣  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا الرابعة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٨٤.٢٦٣٥٥٦٩.٤٥٠٣التميميآيات علي خضير عباس أنثى التاريخبكالوريوس١ ٩٠/٧/٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١١٤٩  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وتسعين

مقبول٨١.٤٩١٤٦٦٦.٠٧٧العبيديصابرين مھدي حسن عبد هللا أنثى التاريخبكالوريوس٢ ٨٩/١١/٢٩٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤٥٣  ٢٣ سنة،  ١٠ شھر،  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وستين

تنحية عند المنافسة٨٢.٢٠١٤٢٦٥.٧٥٩٣الداينيرنا خالد كريم جاسم أنثى التاريخبكالوريوس٣ ٩١/٥/٢١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٨٤٦  ٢٢ سنة،  ٤ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٩.٤٥٨٣١٦٢.٣٤٠٩الكروييحيى كريم أحمد حسين ذكر التاريخبكالوريوس٤ ٨٩/٥/٢٦٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٦٥٣  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ٣ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع إثنان وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٠ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التاريخ اإلسالميفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٧١.٧٠٩٦٢٦١.٩٣٣٧الزكيانتصار لطيف جاسم عليوي أنثى التاريخبكالوريوس٥

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٢/١/١٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٤ / معلم جامعي
٢٠٤٩  ٣١ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الحادية واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة

تنحية عند المنافسة٨٠.٥٧٧٣٣٦٠.٨٢٣٦الكرخيھدى جبار احمد ابراھيم أنثى التاريخبكالوريوس٦ ٩١/٩/٢٠٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٤  ٢٢ سنة،  ٩ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٥.٦١٦٣٩٦٠.٤٩٧٩الحيالينبراس باسم محي أحمد أنثى التاريخبكالوريوس٧ ٨٧/٦/٢٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٦٦١  ٢٦ سنة،  ٣ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٥.٦٠٧٣٤٦٠.٠٠١٧البياتينھى جالل عيدان حسين أنثى التاريخبكالوريوس٨ ٩١/١/١٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤٤٩  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين

تنحية عند المنافسة٧٢.٩٥٦٦٠٥٨.٦٦٤٢الخفاجيعدنان عباس شاكر حسين ذكر التاريخبكالوريوس٩ ٩٠/٥/٢٠٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبه الثامن والعشرين ضمن دفعته من مجموع أربعة وستين  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٢.٤٩١٤٦٥٧.٥٧٠٨الرفيعيضياء ابراھيم رشيد سھيل ذكر التاريخبكالوريوس١٠ ٨١/٥/١٠٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٣  ٣٢ سنة،  ٤ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه الرابع عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وثمانين

تنحية عند المنافسة٧١.١٦٨٤٠٥٧.٠٠٨٧العزاويمھند فوزي عبدال حسن ذكر التاريخبكالوريوس١١ ٨٥/١/١٢٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١١٥٢  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه الخامس عشر ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٨.٢٠٦٢١٥٥.٥٧٨٤السارهحسين محمد جليل إسماعيل ذكر التاريخبكالوريوس١٢

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٩/٨/١١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع إثنان وستين

تنحية عند المنافسة٧٣.٩٢٧٢٣٥٥.٠٥٨٤النعيميلمياء غازي إبراھيم أحمد أنثى التاريخبكالوريوس١٣ ٨٥/٩/٢٣٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى
٣٠٢٩  ٢٨ سنة،  ٦ يوم  ترتيبھا الثامنة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤١ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التاريخ اإلسالميفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٧٣.٣٨٩٢٢٥٤.٩٦٩١الشمريضحى طالب عبدهللا محمد أنثى التاريخبكالوريوس١٤ ٨٥/٤/١٦٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٩٣٦  ٢٨ سنة،  ٥ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثمانين

تنحية عند المنافسة٧٢.٩٠٢٢٥٥٤.٨٧٥١البياتيفاطمه يحيى حسين مولود أنثى التاريخبكالوريوس١٥ ٩٠/٨/٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٥٤٨  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا السادسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وستين

تنحية عند المنافسة٧٢.٠٧٧٢٧٥٤.٥٠٠١السامرائيفراس نجم محمد حسن ذكر التاريخبكالوريوس١٦

. ذوي ضحايا االرھاب

٧١/٦/٢١٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٢٢٣  ٤٢ سنة،  ٣ شھر،  ٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٣.٤٥٧٣٣٥٤.٠٩٦٢الحمدانياماني وھبي صالح احمد أنثى التاريخبكالوريوس١٧ ٩١/١١/٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢١٥ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٢ يوم ترتيبھا الخامسة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٠.٩٥٨٢٤٥٣.١٤٤٢العزاويغانم محان فزع سبع ذكر التاريخبكالوريوس١٨ ٨٩/٢/١٠٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٥٥٢  ٢٤ سنة،  ٧ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع إثنان وستين

تنحية عند المنافسة٧٢.١٨٢٢٢٥٣.١١٦٢اللھيبياحمد رحيم ابراھيم محمد ذكر التاريخبكالوريوس١٩ ٩١/٦/١٨٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٣٣٦  ٢٢ سنة،  ٣ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه التاسع والثالثين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٣.٥٦٥٢٤٥٣.١١٤٨المرسومينور صبحي مھدي حسون أنثى التاريخبكالوريوس٢٠ ٩١/٦/٣٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٩  ٢٢ سنة،  ٣ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الرابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٩.١٢٤٣٦٥٢.٧٥٢٤الجنابيحيدر طالب سلمان خضير ذكر التاريخبكالوريوس٢١

. ذوي ضحايا االرھاب

٩١/١/١٢٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٣٣٢  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه الستين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧١.٠٥٢٦٥٠.٩٣٨١البدرانيمنتصر سلمان فرحان جمعة ذكر التاريخبكالوريوس٢٢ ٨١/٢/٥٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبه الثالث واألربعين ضمن دفعته من مجموع مئة وأحد عشر  ٣٢ سنة،  ٧ شھر،  ٢٤ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٢ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التاريخ اإلسالميفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٧٠.٨٦٧١٩٥٠.٤٤٩٥العبيديعلي كمال اسماعيل مصطفى ذكر التاريخبكالوريوس٢٣ ٨٦/٧/٨٢٠١٠

التربية األساسيةجامعة ديالى
٩٣٧  ٢٧ سنة،  ٢ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٨.٠٤٨٢١٥٠.١٧٤٠الطائيأريج حسين عبد هللا علي أنثى التاريخبكالوريوس٢٤

. ذوي ضحايا االرھاب

٩١/٨/١٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٨٣٣  ٢٢ سنة،  ١ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا الثالثة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثمانين

تنحية عند المنافسة٧٣.٦٧٨١٠٤٩.٧٠٦٨العزاويبلقيس حسين محمود سحل أنثى التاريخبكالوريوس٢٥ ٧٦/٧/٢٥٢٠٠٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبھا  المئة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثمئة وثالثين  ٣٧ سنة،  ٢ شھر،  ٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٨.٧٥٤٢٤٤٩.٠٦٩١الخزرجيازھار رعد سلمان ناصر أنثى التاريخبكالوريوس٢٦ ٨٨/٥/٢٤٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٢١٥  ٢٥ سنة،  ٤ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الثالثة والستين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٨.٧٦٢٤٤٧.٦٦٨٩الكرويعمر فاضل عباس موسى ذكر التاريخبكالوريوس٢٧ ٩٠/٦/١٨٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبه الرابع والستين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وتسعين  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ١١ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٠.٤٦٢٢٧٤٧.٢٣٣٧العبيديانفال رشيد حسين محمد أنثى التاريخبكالوريوس٢٨

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٧/١٢/٣٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٩٢٦  ٢٥ سنة،  ٩ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الثانية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وستين

تنحية عند المنافسة٦٨.٣٧١٥٤٦.٧٢٧٩الجميليتحسين عثمان عباس محمد ذكر التاريخبكالوريوس٢٩ ٧٣/٧/١٢٠٠٠

التربيةالجامعة المستنصرية
ترتيبه األربعين ضمن دفعته من مجموع خمسة وثمانين  ٤٠ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٨.٧٨١٦٤٦.٢٤٢٢الزھيرياالء مفيد ياسين عبد أنثى التاريخبكالوريوس٣٠ ٩٠/٤/١٠٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبھا الحادية والستين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وتسعين  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ١٩ يوم 

ٍغير مستوف للشروط٧٣.١٢٦٠٤٦.٠٤٢٣الجبوريمحمد مجيد داود بشير ذكر التاريخبكالوريوس٣١ ٨٨/٣/٢٥٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
ترتيبه الثامن عشر ضمن دفعته من مجموع ثالثين  ٢٥ سنة،  ٦ شھر،  ٤ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٣ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التاريخ الحديثفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٨٠.٣٥٤٤٦٦٥.٩٥٦٢الخزرجيعدنان ياسين حسين عجاج ذكر التاريخبكالوريوس١ ٧٥/٥/١٤٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٨٤٦  ٣٨ سنة،  ٤ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع أربعة وستين

مقبول٧٢.٨٥٩٢٣٥٣.٤٤٨٧النعيميساره قدوري لطيف قدوري أنثى التاريخبكالوريوس٢ ٨٥/٨/٥٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى
٨٤٨  ٢٨ سنة،  ١ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثين

تنحية عند المنافسة٧١.٧١٢٠٥٣.٠١٠٤الجبوريحسين علي حسين خليل ذكر التاريخبكالوريوس٣ ٨٨/١١/٢٩٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٦٥١  ٢٤ سنة،  ١٠ شھر،  ترتيبه الخامس واألربعين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٩.١١٦٢٦٥٢.١٢٦٧النداويلطيف سلمان ابراھيم حريب ذكر التاريخبكالوريوس٤ ٧١/١/١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٨٢٤  ٤٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع خمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٥٦.٣٦٦١٠٤١.٨٣٧٩التميميقاسم ابراھيم خلف احمد ذكر التاريخبكالوريوس٥ ٨٤/٨/٢٨٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٥٤٩  ٢٩ سنة،  ١ شھر،  ١ يوم 

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

سوالف عبد الرحمن ناجي
حلبون

مقبول٧٩.٤٦٤٣٦٤.٧٣٠٨العزاوي أنثى التاريخبكالوريوس١ ٩١/٧/٣١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى

٢٢٦٠  ٢٢ سنة،  ١ شھر،  ٣٠ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وتسعين

مقبول٨٠.٢٨٥٤٢٦٣.٩٩٠٩الشمرينور فاضل حمزه وادي أنثى التاريخبكالوريوس٢ ٨٨/٨/٣٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١١٤٦  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٥.٠٨٥٥٠٦٢.٢٠١المجمعيعلي إبراھيم عيدان شكر ذكر التاريخبكالوريوس٣ ٨٥/١٢/٣٠٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٦٤٠  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ٣٠ يوم  ترتيبه الرابع عشر ضمن دفعته من مجموع مئة

تنحية عند المنافسة٨٠.٤١٧٣٠٦٢.١٧٣٩المھداويآمنه ثاير مغير عبد هللا أنثى التاريخبكالوريوس٤ ٩١/٩/٢٠٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٥٥١  ٢٢ سنة،  ٩ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وتسعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٤ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التاريخ الحديثفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٨٢.٠٣٧٣٤٦١.٣٧٢٢الشمريفطيم دعدوش دحلوس دواي أنثى التاريخبكالوريوس٥ ٧٠/٧/١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٩  ٤٣ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع مئة

تنحية عند المنافسة٧٦.٤٧١٣١٦٠.٤٨٢٦الزيديوجدان عباس حسين ناصر أنثى التاريخبكالوريوس٦ ٨٦/١١/٢٨٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٩٥٧  ٢٦ سنة،  ١٠ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع مئة

تنحية عند المنافسة٧٦.١٥٣٢٧٥٨.٤٠١٥الكرويسيف طارق صبري شاكر ذكر التاريخبكالوريوس٧ ٩٠/٣/١٢٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٠٥٢  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وتسعين

مقبول٦٦.٩٦٨٤٧٥٦.٧٦٠٩العلكاويفؤاد ھادي مھدي صخل ذكر التاريخبكالوريوس٨

.   ذوي ضحايا االرھاب

٦٤/١/١٥٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٣٥٨  ٤٩ سنة،  ٨ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٣.٦١٣٣٩٥٥.٨٤٨٥الباالنيعماد فائق درويش محمد ذكر التاريخبكالوريوس٩ ٧٨/٩/٦٢٠١٣

التربيةجامعة تكريت ٤  ٣٥ سنة،  ٢٣ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٠.٣٠٧٣٠٥٤.٨٢١٠األوسيسھيله عبد حسب هللا عبدهللا أنثى التاريخبكالوريوس١٠ ٧٨/٢/١٥٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢١٤٨  ٣٥ سنة،  ٧ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الرابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٨.٣٩٤٢٤٥٢.٥٩١٢العنبكينورا طالب محي حسن أنثى التاريخبكالوريوس١١ ٩١/٥/١٣٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٨٤٤  ٢٢ سنة،  ٤ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبھا الثانية والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثمانين

تنحية عند المنافسة٧٣.٤٩٣٢١٥١.٩٩٥٨المجمعيمؤيد صالل عبد الجبار منھل ذكر التاريخبكالوريوس١٢ ٨٥/١٢/١٦٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٢١٢  ٢٧ سنة،  ٩ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه السادس عشر ضمن دفعته من مجموع ثالثين

تنحية عند المنافسة٧٠.١٤٣٢٦٥١.٩١الكرخيسارة حميد ناصر حسين أنثى التاريخبكالوريوس١٣ ٩١/١٠/١٩٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢١١٧٤٠ سنة،  ١١ شھر،  ١٠ يوم ترتيبھا الحادية واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٥ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التاريخ الحديثفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

نوال عبد الرزاق عبد الجبار
محمد

تنحية عند المنافسة٧٠.٧٥٣٢١٥١.٨٢٥٦القرة غولي أنثى التاريخبكالوريوس١٤

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٩/٩/١٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٦/٣/١٢ / مدرس

١٢٤١  ٣٤ سنة،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الثالثة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وخمسة

تنحية عند المنافسة٧١.٠٠٣٢٨٥١.٢١٣٦المفرجيمثنى مھدي شاھر عباس ذكر التاريخبكالوريوس١٥

. ذوي ضحايا االرھاب

٩٠/٢/٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤  ٢٣ سنة،  ٧ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه الحادي والخمسين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٨.٣١١٩٤٨.٧٠٥٣البياتيمنان سلمان حسين رمضان أنثى التاريخبكالوريوس١٦ ٨٢/١/١٨٢٠٠٦

التربية للعلوم اإلنسانيةالجامعة العراقية
١٢  ٣١ سنة،  ٨ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا الحادية واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة عشر

تنحية عند المنافسة٦٧.٣٩٥١٧٤٦.٩٣٧المجمعيمروه فاروق ناجي صالح أنثى التاريخبكالوريوس١٧ ٨٨/٢/٢٤٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١١  ٢٥ سنة،  ٧ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة

تنحية عند المنافسة٦٦.٦٧٦٢٩٤٦.٧٧٣٣العبيديعباس عياده محمد جاسم ذكر التاريخبكالوريوس١٨ ٩٢/١/١٢٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبه السادس والسبعين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وتسعين  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ١٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٢.٢٤٦٣٢٤٦.٥١٩٠الجنابيباسم عبد عزال غالم ذكر التاريخبكالوريوس١٩

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٧/١٢/١٩٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/١١/٨ / مدرس
١٤٣٠  ٣٥ سنة،  ٩ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الرابع والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسة

تنحية عند المنافسة٦٧.٧٩٤١٩٤٥.٥٣٨٧الزيدينبراس رزوقي وھيب عمر أنثى التاريخبكالوريوس٢٠ ٨٥/١/٢٨٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا الخامسة والستين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وستين

التربية وعلم النفس / طرائق تدريس التاريخفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٧٥.٧٣٧٦٥٦٤.٥٤٢٢العنبكيآمنه عقيل أحمد جاسم أنثى التاريخبكالوريوس١ ٨٩/٦/١٤٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٥٣٢  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٦ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية وعلم النفس / طرائق تدريس التاريخفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٦٩.٤٦٥٨٦٠.٨١٨٩العبيديرسميه سحاب سرحان ذياب أنثى التاريخبكالوريوس٢ ٧١/٧/١٠٢٠١٢

التربيةالجامعة العراقية
٢٧٨١  ٤٢ سنة،  ٢ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبھا التاسعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٧.٥٣٥٥٨٥٨.٨٢١الربيعيمروه محمد حسين عباس أنثى التاريخبكالوريوس٣ ٨٩/١/١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤٦٧  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الثامنة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة

تنحية عند المنافسة٦٣.٧٨٩٦٦٥٤.٠٦٧٥الربيعيمحمد ھاشم ستير احمد ذكر التاريخبكالوريوس٤ ٧٩/٢/١٢٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٠١٥  ٣٤ سنة،  ٧ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه التاسع والستين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٥.٠٠٥٣٣٥٠.٣٥٣العزاوياسامه شاكر محمود نصيف ذكر التاريخبكالوريوس٥ ٨٨/١/١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٤٥٧  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه السابع والستين ضمن دفعته من مجموع مئة

تنحية عند المنافسة٦٠.٩٧٩٣٦٤٨.٨٨٦٤الكوازھاشم إسماعيل محمود جاسم ذكر التاريخبكالوريوس٦ ٨٩/٩/٨٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٨٣٣  ٢٤ سنة،  ٢١ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٨.٧٢٤٠٤٨.٠٢٨٣التميميعبد الباسط جدوع سعيد محمد ذكر التاريخبكالوريوس٧ ٧٥/٧/١٢٠٠٢

التربية / ابن رشدجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٣ / معلم جامعي
١٥٣٠  ٣٨ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الرابع والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية

تنحية عند المنافسة٥٦.٩٩٣١٨٣٨.٥٧٧٦سلمان عدنان كانون عبد هللا ذكر التاريخبكالوريوس٨ ٧٨/٤/١٢٠٠٦

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٢  ٣٥ سنة،  ٥ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الرابع والخمسين ضمن دفعته من مجموع خمسة وخمسين

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٨٠.٩٩٦٥٦٨.١٩٧١العزاويمروه عبود احمد باقر أنثى التاريخبكالوريوس١ ٨٩/٤/١٣٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٤٣٩  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين

مقبول٨١.١٣٥٦٠٦٧.٤١٢٣الربيعيسميه محمود شمس جبر أنثى التاريخبكالوريوس٢ ٨٨/٥/١٢٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١١٣٣  ٢٥ سنة،  ٤ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٧ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية وعلم النفس / طرائق تدريس التاريخفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٧٧.٨٦٨٥٣٦٥.١٨٧٥المجمعيحيدر حسين عبد حسن ذكر التاريخبكالوريوس٣ ٨٦/٧/٣٠٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٨٦٦  ٢٧ سنة،  ١ شھر،  ٣٠ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع ثالثين

تنحية عند المنافسة٧٥.٩٤١٦٣٦٢.١٤٩العزاويميس رمضان رحيم صالح أنثى التاريخبكالوريوس٤ ٩١/١/٣٠٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين  ٢٢ سنة،  ٧ شھر،  ٣٠ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥.٤٣٢٤٤٦١.٣١٨٩الدليميسجى يوسف محمد حسين أنثى التاريخبكالوريوس٥ ٩١/٦/٦٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٨٦٣  ٢٢ سنة،  ٣ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٧١.٩٣٣٥٥٦٠.٧٠١٧التميميعال صباح عبد الواحد جاسم أنثى التاريخبكالوريوس٦ ٩٢/١/١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٩٤٧  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الثالثة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٣.٣٨٤٨٦٠.٤٧٤٩الطائيعفراء عادل عبد درويش أنثى التاريخبكالوريوس٧ ٨٧/٥/٥٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٤٤٧  ٢٦ سنة،  ٤ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين

تنحية عند المنافسة٧٢.٦٨١٤٣٥٩.٦٤٩٢الدليميمحمد سلمان ابراھيم يوسف ذكر التاريخبكالوريوس٨ ٨٣/٤/١٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٧٤٥  ٣٠ سنة،  ٥ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه السابع عشر ضمن دفعته من مجموع تسعة وستين

تنحية عند المنافسة٦٦.٣٢٦٤٥٨.٧٠٨المجمعيإنتصار أحمد مھدي خميس أنثى التاريخبكالوريوس٩ ٨٥/٣/٥٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٧٣٩  ٢٨ سنة،  ٦ شھر،  ٢٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٦.٦٩٦٣٩٥٨.٣٣٨٦العزاويحامد ظاھر محمود شحاذة ذكر التاريخبكالوريوس١٠ ٨٩/٤/٢٩٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٣  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ترتيبه الثاني والعشرين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٩.٤٦٦٤٩٥٦.٩٩٢٨العبيديكريم نايف خضير عباس ذكر التاريخبكالوريوس١١ ٨٤/١٠/١٠٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٨١٧٣٨ سنة،  ١١ شھر،  ١٩ يوم ترتيبه الثامن عشر ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثالثين

مقبول٧١.٧٢٨٣٦٥٥.٢٥٤٦التميميوليد حامد طه عبدهللا ذكر التاريخبكالوريوس١٢

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٣/٥/٢٧٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٣  ٣٠ سنة،  ٤ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع سبعة وثمانين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٨ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية وعلم النفس / طرائق تدريس التاريخفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

إيمان صالح مولود جمعة
الخشالي

تنحية عند المنافسة٦٦.٥٨٤٤٩٥٠.٩٨٧٩الخشالي أنثى التاريخبكالوريوس١٣ ٨٨/٨/٨٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى

٦  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا الثالثة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين

تنحية عند المنافسة٦٤.٠١٣٣٥٠.٤٨٨٢التميميعباس حسين علي ماضي ذكر التاريخبكالوريوس١٤

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٤/٥/١١٩٩٩

التربيةكلية المأمون الجامعة وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/٢/١٦ / مالحظ
١٠٣٨  ٣٩ سنة،  ٤ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه السابع والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٥٨.٧٨٩٤٦٤٩.٠٥٦٧الحربيعمر علي جاسم جبان ذكر التاريخبكالوريوس١٥

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٤/١١/٤٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٨٢٩٤٦ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٥ يوم ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع إثنا عشر

ٍغير مستوف للشروط٥٧.٩٤٥٠٣٧.٦٦٤٣العزاويليث عطا علي خلف ذكر التاريخبكالوريوس١٦

. ذوي ضحايا االرھاب

٨١/٣/٢٨٢٠٠٧

التربيةجامعة تكريت   ٣٢ سنة،  ٦ شھر،  ١ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

الجغرافية البشريةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

نور عبد الكريم محمد نوري
صبري

مقبول٨٠.٨١٢٣٧٦٤.٩٧٨٩المطر أنثى الجغرافيةبكالوريوس١ ٩٠/٤/١٩٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى

٣٢٥٤  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وتسعين

مقبول٧٣.٨٨٨٣٣٥٨.٢٤٤٣التميميفالح حسن محمد جاسم ذكر الجغرافيةبكالوريوس٢ ٩٢/١/١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٦٥١  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه التاسع والعشرين ضمن دفعته من مجموع واحد وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٣.٠١٣٣٩٥٧.٤٥١الطائيضياء مدلول فرج حسن ذكر الجغرافيةبكالوريوس٣ ٨٧/١٢/١٠٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٦٢٧  ٢٥ سنة،  ٩ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه الرابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثمانين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٩ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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الجغرافية البشريةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

اعتصام عبد الوھاب عبد
الحميد تقي

تنحية عند المنافسة٧٤.٧٩٩٢٤٥٦.٢٢٥٢تقو أنثى الجغرافيةبكالوريوس٤ ٩١/١/١٦٢٠١٢

التربية للعلوم اإلنسانيةالجامعة العراقية

٩٤٩  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا السابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٥.٣٣٢٥٥.١٥١٤القيسيعمر ھادي يوسف إسماعيل ذكر الجغرافيةبكالوريوس٥ ٨٠/٤/٣٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبه الثالث والعشرين ضمن دفعته من مجموع سبعة وسبعين  ٣٣ سنة،  ٥ شھر،  ٢٦ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٠.١٩٣٤٥٢.٩١٩٦الخفاجيعباس عوده محمود حسن ذكر الجغرافيةبكالوريوس٦ ٩١/٥/١٥٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٩  ٢٢ سنة،  ٤ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه الثاني والعشرين ضمن دفعته من مجموع أربعة وخمسين

ميس عبد المطلب شاطي
مريھج

تنحية عند المنافسة٦١.١٠٩٢٨٤٧.٦٦٥٤المياحي أنثى الجغرافيةبكالوريوس٧ ٨١/٩/١٤٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى

١٣٣٥  ٣٢ سنة،  ١٥ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثين

تنحية عند المنافسة٦٤.٤٨٧٢٥٤٦.٦٥٨٩الصميدعيفيصل عمر حمود مديد ذكر الجغرافيةبكالوريوس٨ ٧٦/١٢/٢٥٢٠٠٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٩٢٧  ٣٦ سنة،  ٩ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه السابع والثمانين بعد المئتين ضمن دفعته من مجموع ثالثمئة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٦.٨٤٢١٣٤٦.٤٩٧٣التميميشيماء ناصر سليمان محمد أنثى الجغرافيةبكالوريوس٩ ٧٨/١/١٩٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٩  ٣٥ سنة،  ٨ شھر،  ١٠ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٣.٩١٣٢١٤٦.٤٤٣٥المندالويقصي تحسين ناصر حسين ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٠ ٨٦/٤/٢٨٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٤  ٢٧ سنة،  ٥ شھر،  ١ يوم 

ٍغير مستوف للشروط٦٦.٨٢٥٠٤٢.٤٨٦٣العنبكيفراس عبد كاظم حبيب ذكر الجغرافيةبكالوريوس١١ ٨٠/٤/٢٥٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبه السابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع تسعة وستين  ٣٣ سنة،  ٥ شھر،  ٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٩.٩١٤٢١٤٢.٣٦٠٧الطائيعدي علي حسن جاسم ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٢ ٨٠/١٢/٥٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٠٢٧  ٣٢ سنة،  ٩ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه الخامس والستين ضمن دفعته من مجموع تسعة وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٠ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد
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٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٨٠.٢٥١٣٩٦٥.٦٧٣٣الشمريإسراء حامد عبد هللا سلطان أنثى الجغرافيةبكالوريوس١ ٨٧/٤/٢٨٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٣٧٦٢  ٢٦ سنة،  ٥ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وثمانين

مقبول٨٣.٩٩٥٤٤٦٤.٧٦١٨العبيديتسامر مھدي جسام محمد أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢ ٧٨/١/١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٥  ٣٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٩.٢٩٣٤٤٦٤.٤٣٦٢التميميناديه ماجد حميد حسن أنثى الجغرافيةبكالوريوس٣ ٩١/٣/١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٢٥٨  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وتسعين

تنحية عند المنافسة٨٠.٩٣٢٦٢.٥٩٤١الجبوريمريم حسين حميد حسوني أنثى الجغرافيةبكالوريوس٤ ٩٠/١٠/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٢٥٨ سنة،  ١١ شھر،  ٢٨ يوم ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

تنحية عند المنافسة٨٢.٧٩٩٣١٦١.٧٦٤٦الخزرجيسيف محمد صيھود غضيب ذكر الجغرافيةبكالوريوس٥ ٩٠/٦/٤٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢١  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع واحد وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٩.٢٨٦٢٩٦٠.٥٩٧٨البياتيفاتن مالك رضا محمود أنثى الجغرافيةبكالوريوس٦ ٨٩/١١/٢٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٣٤٣  ٢٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

تنحية عند المنافسة٨٠.٦٧٨٢٨٦٠.٢٢٨٩العنبكيزمن حافظ حميد ورور أنثى الجغرافيةبكالوريوس٧ ٩٠/٩/٤٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠٢١  ٢٣ سنة،  ٢٥ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

تنحية عند المنافسة٨٠.٥٨٢٢٨٥٩.٨٠١٦العنبكيزينب محسن علي عطية أنثى الجغرافيةبكالوريوس٨ ٩١/١/١٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٣٩  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وأربعين

تنحية عند المنافسة٨٠.٥١٣٠٥٩.٧٢٦٣العسكريعلي عزيز كريم حميد ذكر الجغرافيةبكالوريوس٩ ٩٢/١/١٨٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٥  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع واحد وتسعين

مقبول٧٨.٨٠٤٢٤٥٩.٠٧٦٧الجبوريزينب كامل تايه نجم أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٠

. ذوي ضحايا اإلرھاب

٩٠/٣/١٦٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٨٤٥  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥١ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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تنحية عند المنافسة٧٥.٣٤٦٢٦٥٧.٣١١٨المجمعيشيماء قاسم خليل إبراھيم أنثى الجغرافيةبكالوريوس١١ ٩٠/١٠/٦٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٢٢٩٣٢ سنة،  ١١ شھر،  ٢٣ يوم ترتيبھا الثالثة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٣.٨٦٦٣٧٥٦.٨٥٥٠الزبيديحسين علي دوشان عيفان ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٢ ٩٠/٦/١٦٢٠١٢

التربية / ابن رشدجامعة بغداد
١٦  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه الثاني والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٢.٦٤٣٦٥٥.٨٠٦النعيريأسيل قاسم محمد أسود أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٣ ٩٠/٥/٢٩٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٦٢٤  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ترتيبھا السابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٣.٠٨٧٢٢٥٥.٤٨٩٧العزاويمروه حميد أحمد كاظم أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٤ ٨٦/١/٢٩٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٨٣٣  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٤.٦٧١١٩٥٤.٩١١٩الھاشميخلود ھادي علوان ھاشم أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٥ ٨٠/١١/١٨٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٣٢١٤٢٧ سنة،  ١٠ شھر،  ١١ يوم ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٣.١٠٦٢٠٥٤.٣٣٨٦الدليميآيه مكي محمد حسين أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٦ ٩١/٣/٢١٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٠٤٢  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعين

تنحية عند المنافسة٧٠.٠٣٣٢٥٤.٠٤المجمعياسين سلمان صالح عكله ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٧

. ذوي ضحايا اإلرھاب

٦٣/٧/١١٩٩٥

التربيةالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٢/١١ / مدرس
٢١٣١  ٥٠ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه السابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع واحد وتسعين

ٍغير مستوف للشروط٨١.٩٦٤٠٥٣.٧١٥٤المفرجيھشام فوزي إبراھيم ياس ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٨ ٨٨/٦/٩٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبه السادس ضمن دفعته من مجموع أربعة وخمسين  ٢٥ سنة،  ٣ شھر،  ٢٠ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٧٢.٥٦٧٢٥٥٢.٣٨٥٣النعيريھند زيد خليفة ناصر أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٩ ٨٨/٦/١٨٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٣١٨  ٢٥ سنة،  ٣ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا الرابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

تنحية عند المنافسة٦٩.١٥١٣١٥١.٣٠١٠الجبوريصالح نصيف جاسم محمد ذكر الجغرافيةبكالوريوس٢٠ ٨٦/٨/١٧٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٣٢٩  ٢٧ سنة،  ١ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه الثامن والستين ضمن دفعته من مجموع ستة وتسعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٢ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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تنحية عند المنافسة٦٥.٩٢٩٢٩٥٠.٩٦٤٨العنبكيسعد علي ماجد مھدي ذكر الجغرافيةبكالوريوس٢١

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٧/٢/١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٧٤٧  ٣٦ سنة،  ٧ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه التاسع والعشرين ضمن دفعته من مجموع أربعة وخمسين

ٍغير مستوف للشروط٧٦.٧٦٣٠٥٠.٣١٣١الدليميمروه عطا محمود نجم أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٢ ٨٩/١/١٨٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى
ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وأربعين  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ١١ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٨.٩٢٣٣٣٥٠.٠٤١٧الزھيريسرور مفيد ياسين عبد أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٣ ٩١/٣/٣٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبھا الرابعة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وتسعين  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ٢٦ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٧.٩٦١٢٧٤٩.٩٢٣٦العبيديمروة شاكر متعب فدعم أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٤

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٨/٧/٢١٢٠٠٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/٣/١١ / مدرس
١٤٢٧  ٣٥ سنة،  ٢ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا التاسعة عشرة بعد المئتين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثمئة وثالثين

ٍغير مستوف للشروط٧٤.٢١٩٠٤٨.٦٩٨١الكرنيصباح فارس محمد جاسم ذكر الجغرافيةبكالوريوس٢٥ ٨٢/٢/٣٢٠٠٦

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع ثمانية عشر  ٣١ سنة،  ٧ شھر،  ٢٦ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٣.٣٢١١٦٤٦.٨٠٨٧الشمريمريم فارس عبد الخالق محمد أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٦

. ذوي ضحايا اإلرھاب

٨٨/٢/٢١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٦٣٣  ٢٥ سنة،  ٧ شھر،  ٨ يوم 

ٍغير مستوف للشروط٦٨.٠١٣٠٤٤.٢٤٥٣القيسيجنان عبد اللطيف محمد سلمان أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٧ ٨١/٣/١٨٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبھا الحادية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين  ٣٢ سنة،  ٦ شھر،  ١١ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

مقبول٥٩.٨٧٢٦٤٣.٧٥٢٤العكيديجعفر علي عبد الرحيم عباس ذكر الجغرافيةبكالوريوس٢٨ ٨٢/٧/١٢٠٠٦

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٥/٥ / مدرس
١٤٤  ٣١ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه السادس والثمانين ضمن دفعته من مجموع إثنان وتسعين

من ذوي الشھداء

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٣ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٨٦.٥٥٦٥٦٧٢.٢٠٨٦الزھيريمظھر إبراھيم محمد محمود ذكر الجغرافيةبكالوريوس١ ٦٦/٧/١٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٦٥٨  ٤٧ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثاني ضمن دفعته من مجموع أربعين

مقبول٧٧.٠١١٣٦٦١.٠٣١٦الزبيديعواطف تحسين أحمد شندي أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢ ٨٧/٥/١٤٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٢٥٣  ٢٦ سنة،  ٤ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعين

تنحية عند المنافسة٧٩.٨٦٤٢٥٦٠.٤٧٠٣الجشعميخلدون رحمان علوان محمد ذكر الجغرافيةبكالوريوس٣ ٨٣/٨/٢٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٢٥٢  ٣٠ سنة،  ١ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٥.٧٧٧٣٢٥٣.٠٤٠٠الدليميحيدر علو عيسى عليوي ذكر الجغرافيةبكالوريوس٤ ٨٧/٧/١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٢٤١  ٢٦ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع واحد وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٤.٠٠٩١٥٥٢.٤٢٦٨العبيديحسن فاضل عبود علي ذكر الجغرافيةبكالوريوس٥ ٨٩/٨/٢٢٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤١٥  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع واحد وتسعين

ٍغير مستوف للشروط٧٦.١٦٨٠٤٩.٦٥٥٤قره لوسشكريه شيرزا عزيز محمد أنثى الجغرافيةبكالوريوس٦ ٧٥/٣/١٢٠٠٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبھا السبعين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثمئة وثالثين  ٣٨ سنة،  ٦ شھر،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٤.٨٤٣٣٣٤٨.٧٣٥الجبوريأحمد علي أحمد مطر ذكر الجغرافيةبكالوريوس٧ ٨٨/٩/١٧٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٩٤١  ٢٥ سنة،  ١٢ يوم  ترتيبه الثالث والثمانين ضمن دفعته من مجموع ستة وتسعين

تنحية عند المنافسة٥٥.٨٤٢٧٤٢.٤٥٤٩المرسوميبيداء عبد الھادي عبد هللا رشيد أنثى الجغرافيةبكالوريوس٨ ٧٠/٦/٣٠١٩٩٦

التربية / ابن رشدجامعة بغداد
١٦٤١  ٤٣ سنة،  ٢ شھر،  ٣٠ يوم  ترتيبھا الثالثة والتسعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وسبعة

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٨٦.٦٥٦٥٠٧٠.٥٤٣٦المجمعيانتصار مزھر عويد جاسم أنثى الجغرافيةبكالوريوس١ ٨٠/٤/١٠٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٧٥٤  ٣٣ سنة،  ٥ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وعشرين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٤ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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الجغرافية الطبيعيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٨٦.٢٣١٥٠٦٨.٦٤٦٠الزھيرينجاح صالح ھادي صالح أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢ ٨٦/٧/١٥٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٧٣٣  ٢٧ سنة،  ٢ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٨٣.٥٠٣٤٩٦٧.٦٠٧الخالديسماح ھاشم رجب درويش أنثى الجغرافيةبكالوريوس٣ ٨٩/٦/٢٩٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٨٤٣  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٨٠.٥٩٨٤٩٦٦.٦٥٣٢العزاويزينه مثنى احمد خلف أنثى الجغرافيةبكالوريوس٤ ٩١/١٢/١٠٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٤٠٤١  ٢١ سنة،  ٩ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وخمسين

مقبول٨٠.٣٤٩٥٠٦٥.٢٧٤٨الجبوريطيبه جمعة مجيد ياس أنثى الجغرافيةبكالوريوس٥

. ذوي ضحايا االرھاب

٩٠/٤/١٨٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٨٤١  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وتسعين

تنحية عند المنافسة٨٢.٨٤٨٢٨٦٢.٤٥٨٨المكدميمصطفى رحمان قحطان علوان ذكر الجغرافيةبكالوريوس٦ ٩١/١٢/٢٣٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٣٣٠  ٢١ سنة،  ٩ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع واحد وستين

تنحية عند المنافسة٧٤.٠٠٤٤٥٦١.١٧٩٥الدليميصديق طه عبود فرحان ذكر الجغرافيةبكالوريوس٧ ٨٩/٨/٢٠٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٣٠٦٢  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه السادس والثالثين ضمن دفعته من مجموع ستة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٣.١٨٥٥٠٦٠.٩٧٩٥العزاويمھند عمر ناجي علي ذكر الجغرافيةبكالوريوس٨ ٨٠/٨/٢٢٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٤٤٧  ٣٣ سنة،  ١ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه السابع عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٩.٣٢٦٣٧٦٠.٣٥٤١الجبوريميسره سامي ياسين فرحان ذكر الجغرافيةبكالوريوس٩ ٨٩/١٢/١٧٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٨٢٦  ٢٣ سنة،  ٩ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٢.٠٧٧٤٩٦٠.٢٣٥١العبيديعبود تركي عدوان صالح ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٠

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٤/١٠/١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٨١٨٤٨ سنة،  ١١ شھر،  ٢٨ يوم ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٥ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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الجغرافية الطبيعيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٧٩.٦٤٢٣١٦٠.٢١٠٢الجبوريرشا احمد محمد داود أنثى الجغرافيةبكالوريوس١١ ٨٥/١١/١٣٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٧٢٧ سنة،  ١٠ شھر،  ١٦ يوم ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانين

تنحية عند المنافسة٧٤.٦٨٣٢٨٥٦.٧٥٣٦التميميفاطمه محمد كاظم محمد أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٢ ٩٠/٧/٢٠٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٥٥  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ٩ يوم  ترتيبھا الثامنة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٤.٠٩١٢٦٥٥.٧٨٥٩الويسيطارق جاسم محمد ابراھيم ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٣ ٨٧/٩/٣٠٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٥١٨٣١ سنة،  ١١ شھر،  ٣٠ يوم ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع واحد وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٠.٧٩٧٣٣٥٥.٢٦٨٩االسلمياسمين خضير عباس عليوي أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٤ ٩١/١/١٢٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٧٤٢  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبھا العشرين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٣.٩٩٦٢١٥٤.٢٦٤١التميميسندس جاسم محمد جميل أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٥ ٩٠/٧/١٤٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٦٢٧  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا الثامنة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٠.٢٠٨٣٦٥٣.٧٤٧٣السامرائيساره ناطق فرھود امين أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٦ ٨٩/١١/٨٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٣٩٣٠ سنة،  ١٠ شھر،  ٢١ يوم ترتيبھا السابعة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٢.٠٧١٢٠٥٣.٢٩٦٨الشمامطيرغدة شمران امانه عبد أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٧

. ذوي ضحايا االرھاب

٩٠/٥/٣٠٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٧٥٢  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ٣٠ يوم  ترتيبھا السابعة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٣.٨٧٢٢٢٥٣.٠٦٠١الطائيمروه ياس شوكت محمود أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٨ ٨٩/٥/٢٨٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٧١٤  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا الثامنة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

تنحية عند المنافسة٧٠.٤١٣٣٤٥٢.٦٤٦اإلمارةمروه شاھين عارف حسين أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٩ ٩١/١٢/٢٨٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٩  ٢١ سنة،  ٩ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا الحادية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٥.٩٧٤٠٥١.٨٩٧٩الكرويعبد هللا محمد ابراھيم احمد ذكر الجغرافيةبكالوريوس٢٠ ٨٧/١/١٢٠٠٩

التربيةالجامعة المستنصرية
٢٤  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع تسعة وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٦ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٦٩.٧٢٢٢٠٥٠.٦٥٦٦المھداويعلي حسين علي حسين ذكر الجغرافيةبكالوريوس٢١

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٢/٦/٢٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/١٠/٢٩ / مدرس
٩١٣  ٣١ سنة،  ٣ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع سبعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٠.٣٠٣٢٨٤٧.٨٩٧الربيعيسنى سليم حسين علي أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٢

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٩/١/٤٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٤٣٨  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٢.٩٩٦٣١٤٧.٠٩٤١العزاويإيمان عالء إبراھيم حسن أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٣

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٨/١/٢٢٢٠١١

التربية / ابن رشدجامعة بغداد
٥  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا الثامنة والثمانين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وإثنان

ٍغير مستوف للشروط٦٧.٧٠٨٠٤٤.٢٦١٢الباويأسيل علي أحمد عبث أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٤ ٨٠/٢/٦٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبھا التاسعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وستين  ٣٣ سنة،  ٧ شھر،  ٢٣ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦٨.٦٥٩٠٤٤.٢١٦٢العزاويسھيل نجم عبدهللا احمد ذكر الجغرافيةبكالوريوس٢٥ ٧٩/١٠/١٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبه العشرين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وأربعين٣٣ سنة،  ١١ شھر،  ٢٨ يوم

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٠.٦٩١١٩٤٤.٠٧٥٢المھداوينوره محمود فيصل عباس أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٦

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٩/٩/٨٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٩/١ / مدرس
٨٤٨  ٣٤ سنة،  ٢١ يوم  ترتيبھا الثالثة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وستين

اللغة العربية / األدبفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٨٣.٩٨٤٦٧٧٣.١٧٥٩السعديخالدة حسين خلباص سعيد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١ ٧٨/٦/٨٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/٨/١٥ / معلم جامعي
١٧٧٤  ٣٥ سنة،  ٣ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٧ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / األدبفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٨٣.٣٧٤٢٩٦٣.١٦٦٨الجبوريمخلص سليم جاسم دلي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢ ٧٨/٤/٢٤٢٠٠٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/١٠/١٨ / مدرس
٥٢  ٣٥ سنة،  ٥ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه الثامن عشر ضمن دفعته من مجموع ثالثمئة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٢.٨٩٦٣٤٥٧.٥٢٠١الحمدانيماجده حسن حبيب عيسى أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣ ٧٧/٣/٢٣١٩٩٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ١٩٩٩/١١/١٤ / مدرس
٢٢٤٦  ٣٦ سنة،  ٦ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا السادسة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وأربعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٧.٣٥٤٢.٥٥٦.٢٩٠٤المنصوريعبد الحمزه محمود طريخ حمزه ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٤ ٦٠/٧/٢١٩٨٤

التربية / ابن رشدجامعة بغداد
١٧٦١  ٥٣ سنة،  ٢ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه الثاني والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنان

فرح عبد المجيد عبد الرضا
داود

تنحية عند المنافسة٦٨.٨١٤١٥٥.٣٠٠٥القيسي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٥ ٨٩/٢/٤٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى

٢٠٤٣  ٢٤ سنة،  ٧ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا الثانية والسبعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٨.٨٨٣٩.٥٥٤.٤٦٢٥الطائيخمائل جاسم أحمد عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٦ ٧٧/٢/١٢١٩٩٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ١٩٩٩/١١/١٤ / مدرس
١٦٤٩  ٣٦ سنة،  ٧ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبھا الثامنة عشرة بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وأربعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٤.٩٠١٣٦٥٤.٠٩٠٦الجورانيسميعه مجيد حسن علي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٧ ٧٣/٢/١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٤٧٧  ٤٠ سنة،  ٧ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الثانية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع خمسين

تنحية عند المنافسة٦٥.٨٧٧٤٩.٥٥٢.٨٦٨٧العزيأحمد عبد الخالق أسود جاسم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٨ ٧٩/٧/٣٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٣ / مدرس
١٥١٨  ٣٤ سنة،  ٢ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه التاسع والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة

تنحية عند المنافسة٦٥.٩٣١.٥٥٠.٥٦٥٦البيالويعبد الرحمن كامل فنوص أحمد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٩ ٧٦/١٠/١١٢٠٠٣

التربية للعلوم اإلنسانيةجامعة األنبار وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٤/١٣ / مدرس
٣٦١٨٣٣ سنة،  ١١ شھر،  ١٨ يوم ترتيبه الخامس والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وواحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٧.١٤٥٢٥٤٩.٦١٤٣الخوالنينزار فخري حسن كيطان ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٠ ٧٤/٩/٢١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١١٢٤  ٣٩ سنة،  ٨ يوم  ترتيبه الثامن واألربعين ضمن دفعته من مجموع سبعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٠.٥٩٤٤٨٤٩.٥٣٤٢الداينيباسم محمد داود دھش ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١١ ٨٠/٨/٢٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٨/١٧ / معلم جامعي
١٨٤٨  ٣٣ سنة،  ١ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه العشرين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وستة وعشرين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٨ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / األدبفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٦٣.١٦٢٣٧٤٨.٨٤٨١الساكنيحسن طوفان مزھر حسن ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٢ ٨٩/١/٦٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٣٥١  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه الرابع والخمسين ضمن دفعته من مجموع سبعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٤.١٤٢٦.٥٤٨.٠٢١٦الربيعيحمزه مھدي جعفر علي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٣ ٨٤/١/١٢٠٠٦

التربيةالجامعة المستنصرية
٩٣٩  ٢٩ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الخامس والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وسبعة عشر

تنحية عند المنافسة٦٣.٤٧٣٣٣٤٧.٣٤٩الدليميبشير فاضل عبود فرحان ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٤ ٧٦/٧/١٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤٩  ٣٧ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه السابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع ستة وستين

تنحية عند المنافسة٦٠.٩٦٩٣٣.٥٤٦.٣٢٩٩التميميبثينة محمود حسين خميس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٥ ٨٦/٣/٢٠٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى   ٢٧ سنة،  ٦ شھر،  ٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٩.١٢٨٣٥٤٣.١٥٩٣السعيديوسام طالب عارف محسن ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٦ ٨١/١٠/٢٤٢٠٠٦

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٣  ٣١ سنة،  ١١ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه الرابع والخمسين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وأربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٥٧.٩٦٣٢١٤٢.٥٦٦٥العطافيحسين عادل مصطاف خميس ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٧ ٧٩/٣/١٣٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٤/٢٠ / معلم جامعي
٦٦٢  ٣٤ سنة،  ٦ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبه الثاني والخمسين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وخمسين

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٨١.٠١٨٧٣.٥٧١.٧٢٣٨السعيديسرى حسين كاظم عبد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١ ٩١/٤/٢٢٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٥٥٧  ٢٢ سنة،  ٥ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا التاسعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد وثالثين

مقبول٨٣.٤٢٦٥٨.٥٦٨.٦٢٥٣الكرويفنن نجم عبد اآلله جاسم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٤/٨/١٧٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/٨/١٥ / معلم جامعي
٤٣٨  ٣٩ سنة،  ١ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان وخمسين

تنحية عند المنافسة٨١.٩٦٤٣.٥٦٦.٠١٢٤الخوالنيقاسم كريم أحمد حمد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣

. ذوي ضحايا االرھاب

٥٨/١١/٢١٢٠٠٨

التربيةالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٧/٢٤ / معلم جامعي
١٩٤٦  ٥٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثمانين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٩ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / األدبفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٨٠.٨٢٤٥٦٥.٣٩٠٥العبيديإبراھيم خزعل خليفه حسين ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٤ ٨٥/١١/٥٢٠٠٨

التربيةجامعة تكريت وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/١١/٢ / مدرس
٢٧٩٥٢ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٤ يوم ترتيبه الثاني ضمن دفعته من مجموع ثالثة وثالثين

تنحية عند المنافسة٨١.٧١٢٤٧٦٥.٢٩٨٣الكرخيأبو ذر سلمان شطب مسرھد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٥ ٨٩/٢/١٢٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٨٣٦  ٢٤ سنة،  ٧ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنان وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٧.٢١٤٤٥٦٤.٧٦٠٧األجوديمروه مھدي صالح فرج أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٦ ٩١/١/١٢٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٤١٦٧  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٨٠.٥٩٣٤٩٦٤.٦٣٩٤النعيميغفران أديب عبد الرحيم محمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٧ ٨٨/٦/٦٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٢٣٠  ٢٥ سنة،  ٣ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٦.٨٣١٤٤.٥٦٢.٨٧٧المصلحينجاح نوري خزعل شبيب ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٨ ٩١/٨/٢٩٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤٥٨  ٢٢ سنة،  ١ شھر،  ترتيبه الخامس عشر ضمن دفعته من مجموع سبعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٨٦٢٨٦٢.٨٥الحسينيبشرى إبراھيم ھاشم إبراھيم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٩ ٨٩/١٢/٣١٢٠١٢

التربيةجامعة الزاوية ٢٧  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ٣٠ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٧.٠٢٨٤٦٦٢.٧٥٧٣الحمدانيآالء قصي عبد الكريم رشيد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٠ ٩١/٣/١٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٣٠٤٢  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا الرابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٤.٩٣٤٥٦.٥٦١.٧٩٠٢السعديدعاء علي إبراھيم عبد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١١

. ذوي ضحايا االرھاب

٩٠/٩/١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢١٢٧  ٢٣ سنة،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٤.٥١٨٣٤٥٩.٢٣٩١العزاويذرى نھاد عبد العزيز موسى أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٢ ٨٠/١٠/٢٥٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٥٤٩  ٣٢ سنة،  ١١ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٩.٠١٦٣٣٥٨.٩٤٤١العزاويصابرين طه خضير عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٣ ٩١/٧/١٦٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٩  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا الحادية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وتسعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٠ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / األدبفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٧٠.٩٥٦٤٩٥٨.٥٢١٤العبيديمحمود أحمد إسماعيل مصطفى ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٤ ٨٥/٣/٢٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٥٣٧  ٢٨ سنة،  ٦ شھر،  ٢٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٢.٩٥٩٤٠.٥٥٨.١٦٢٢الجنابيإسراء عبد المنعم جاسم محمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٥ ٨٨/٣/١١٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٠٤٦  ٢٥ سنة،  ٦ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا السابعة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٧.٨٧٣٤.٥٥٧.٨١٥٦الطائيشيماء عادل عبد درويش أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٦ ٨٩/٧/١٥٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثالثين  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ١٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٤.٠٨٥٤٢٥٧.٤٩٩٧الحربيفاطمه حميد نعمان حميد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٧ ٨٩/١١/١٥٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٣١٦ سنة،  ١٠ شھر،  ١٤ يوم ترتيبھا السادسة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٠.٨٦٨٣٧٥٦.٨٨٠٠المجمعيإسراء حسين علي حسين أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٨ ٨٧/٩/١٤٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٣٦٥  ٢٦ سنة،  ١٥ يوم  ترتيبھا الستين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٣.٤٣٢٤٦.٥٥٦.١٤٥٥المجمعيسعاد ياسين نصيف جاسم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٩ ٩١/٨/١٦٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبھا التاسعة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد وثالثين  ٢٢ سنة،  ١ شھر،  ١٣ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥.١٦٣٣٢.٥٥٥.٤٦٨٨الزھيريزبيدة حسام رشاد توفيق أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٠ ٩٠/٧/٢٧٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثالثين  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٨.٥٧١٥٦.٥٥٥.٢٤٩٦أعذيةعادل ردام عبد عزيز ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢١ ٧٩/١١/٢٢٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبه الحادي والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وأربعة عشر  ٣٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٩.٠٩٥٤٥.٥٥٤.٥٥٧الزھيريورود موزر عمر علي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٢ ٨٣/١٢/٢٧٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٥٢٥  ٢٩ سنة،  ٩ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٠.٤٤٧٢٣.٥٥٢.٠١٢٩الفياضمزن خضر عباس سلمان ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٣ ٨٩/١/١٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١١٣٢  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الخامس والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنان وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦١ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / األدبفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٦٧.٦٣٤٢٠.٥٥١.٩٦٢١الجبورييعرب أحمد علي خلف ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٤

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٦/١/١٤٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/١/٢٠ / مدرس
٣٧٥  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ١٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٥.٩٤٦٣٢.٥٥١.٥١٤٩الربيعيمھى غانم حارز ھادي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٥ ٨٦/٩/٧٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٣٣٠  ٢٧ سنة،  ٢٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٣.٤٤٢٣٢٥١.٣٣٧٣الشمريمحمود عباس شاھين حمد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٦

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٤/٤/١٨٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٧٥٧  ٢٩ سنة،  ٥ شھر،  ١١ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٣.٧٠٨٢٨٤٤.٩٣٠٩الزھيريكوثر حسيب أحمد نداوي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٧

. ذوي ضحايا االرھاب

٦١/١١/١٩٢٠٠٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٠/٧/١ / معلم جامعي
٥١١٠ سنة،  ١٠ شھر،  ١٠ يوم ترتيبھا الحادية والتسعين بعد المئتين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثمئة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٣.٠٤٨٢٤٤٤.٦٩٧٨الربيعيھديل جبار تلفان إبراھيم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٨

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٩/١١/١٢٠١١

التربية / ابن رشدجامعة بغداد
ترتيبھا الثالثة بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وأربعة وسبعين٢٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٨ يوم

ٍغير مستوف للشروط٦٨.٠٢٩٠٤٢.٩٦٠٣المحيصفاضل حميد جاسم حمدي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٩ ٨٥/١/٢٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبه الخامس والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنا عشر  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ٢٧ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٥٦.٨٩٨٢٧٤٢.٣٨٣٧الزكيحيدر محمد صيھود شھاب ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣٠

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٣/٩/١٨٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى   ٣٠ سنة،  ١١ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٢ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / اللغةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٧٩.٠٤٨٥٠٦٤.٥٥٥٥األركيرائد أحمد عزيز سبع ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١ ٦٩/٧/١٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٩/٢٨ / معلم جامعي
١٧٣٦  ٤٤ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه العاشر ضمن دفعته من مجموع ستة وثمانين

نصير عبد اللطيف عبد هللا
محمد

مقبول٧٥.٨٤٤٤٦٦١.٠٦٨٧الزھيري ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢ ٨٠/١١/٦٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٩ / مدرس

٣٢١٩٢٩ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٣ يوم ترتيبه الثالث والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة

تنحية عند المنافسة٦٩.١٩٧٥٠٥٧.٨٥٨٢الشنديضياء أحمد حميد ياسين ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣ ٧٧/١٠/١٣٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٢/٣/١٦ / مدرس
٣٥٢٩٤١ سنة،  ١١ شھر،  ١٦ يوم ترتيبه الخامس والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسة وعشرين

ٍغير مستوف للشروط٦٥.٢٢٦٠٥٧.٤٩٣الكرويقيس خليل حسون غفور ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٤ ٨١/٥/٢٦٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى رئاسة الجمھورية منذ:  ٢٠١١/٦/١ / مدرس رابع
٢١٤١  ٣٢ سنة،  ٤ شھر،  ٣ يوم 

تنحية عند المنافسة٧١.٩١٧٢٨٥٥.٣٧٥٢المھداويمروه عادل عبد الوھاب أحمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٥ ٨٨/١٠/١٨٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٤١٩٥١ سنة،  ١١ شھر،  ١١ يوم ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع ستة عشر

تنحية عند المنافسة٧٠.١٠٢٣٧٥٤.٤٦١٢المھداويعادل مھدي صالح بندر ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٦ ٧٣/١/٢٤٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/٧ / مدرس
ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع ثالثة وعشرين  ٤٠ سنة،  ٨ شھر،  ٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٧.٣٧٨٤٣٥٤.١٩٣٨الربيعيعلي عبد الكريم أحمد حميد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٧ ٧٩/١/١٢٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٥ / مدرس
١٩٤٠  ٣٤ سنة،  ٨ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه الستين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة

تنحية عند المنافسة٧٠.٨٣٣٣٥٣.٩٢١٦الزھيريآسيا كاظم نفل ربيع أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٨ ٧٣/٣/١١٩٩٥

التربية / ابن رشدجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩٥/١٠/١٠ / مدرس
١٢٢٧  ٤٠ سنة،  ٦ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الخامسة والسبعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وأربعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٨.٦٩٥٤٦٥٣.٥٦٣٨المشھدانيعالء عواد ناصر سھيل ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٩ ٨٤/١/٢٥٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢١  ٢٩ سنة،  ٨ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه التاسع عشر ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٦.٧٢١٢٨٥٢.٢٣٢٦العبيديزياد نھاد علوان كاظم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٠ ٧٤/١٠/٢١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/١٢/٨ / معلم جامعي
١١٣٣  ٣٨ سنة،  ١١ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع خمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٣ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / اللغةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٦٥.٠٣٥٣٢٥١.٢٢٢٨الدفاعيأشواق سامي عليوي سلمان أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١١ ٧٨/٣/٢٤٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/١٢/٣ / مدرس
١٢٣٩  ٣٥ سنة،  ٦ شھر،  ٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٧.٠٥٨٢٧٥٠.٥١٠٣الزركوشيخالد جمال ساالر حسين ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٢ ٧٨/٩/٧٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٧ / مدرس
١٣٤٣  ٣٥ سنة،  ٢٢ يوم  ترتيبه الثالث والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة

تنحية عند المنافسة٦٢.٩٨٣٣٦٥٠.٤٢٧٥الزيديثامر خميس جواد محمد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٣ ٨١/١/١٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٥ / مدرس
٣١٥٧  ٣٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الخامس والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة

تنحية عند المنافسة٦٣.١٨٦٣٨٤٨.٤٩٣٧زركوشفيصل جاسم محمد علي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٤ ٧٩/٤/١٠٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٧ / مدرس
١٠٢٧  ٣٤ سنة،  ٥ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه الثالث والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة

تنحية عند المنافسة٦٢.٢٩٢٣٤٣.١٧١٤العنبكيحسين ياس خضير عباس ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٥ ٧٨/٧/١٢٠٠٣

اآلدابالجامعة المستنصرية
٦  ٣٥ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه التاسع والعشرين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وستة وخمسين

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٨٩.٢٧٦٥٢٧٣.٧١٥٦العبيديھدى داود سليم عبد علي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١ ٩١/١/٤٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٤٥٥٠  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد وثالثين

مقبول٨٧.٢٩٩٥٥٧٢.٦٦٨١الربيعيمروان راغب حميد عبد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢ ٨٥/٣/١٠٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤٧٥  ٢٨ سنة،  ٦ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه الثاني ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٨٧.٩٨٣٥٣٧٢.٢٠٢٨الجبوريھدى كريم ھادي صالح أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣ ٨٥/٩/١٤٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٤٥٥  ٢٨ سنة،  ١٥ يوم  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وسبعين

تنحية عند المنافسة٩٢.٦٥٢٥٣٧١.٨٤١٢الجبوريھمم راضي عليوي دخيل أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٤ ٩١/٣/٢٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٣  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وتسعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٤ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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اللغة العربية / اللغةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

مقبول٨٨.٦٩٢٤١٦٨.٩٢٧٠الجبوريرسل شھاب أحمد إسماعيل أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٥

. ذوي ضحايا االرھاب

٩١/١/٢٩٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٥٣٦  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٨١.٧٤٧٤٨٦٨.٣٤٠٢المھداويامامه ماجد محمد عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٦

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٩/٢/١١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٣٢٧١  ٢٤ سنة،  ٧ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٨٣.١٢٨٥٠٦٧.٩٢١٥الصعبيآثار شكر عليوي عائد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٧ ٩٠/٣/٢٨٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٦٤١  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٨١.٤٥٩٦٣٦٧.٩٠٢٩الجميليندى جاسم حمد جاسم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٨ ٩٢/١/٥٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٤٠  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٨٠.٧٨٨٥٠٦٥.٥١٨٣األركيسھيله منشد عبد جواد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٩ ٨٩/١٢/١٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٢٣٨  ٢٣ سنة،  ٩ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وأربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧١.٦٩٧٤٢٥٧.٦٩٣٨العزاويضحى جبار عبد هللا وھيب أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٠

. ذوي ضحايا االرھاب

٩٠/٢/٢٨٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٣٤٤٨  ٢٣ سنة،  ٧ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا الخامسة والسبعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٢.٢٣٩٣٩٥٧.١٨٢٩النداويزينة عبد الحميد غائب شبيب أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١١ ٨٢/٣/٢١٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٨٢٧  ٣١ سنة،  ٦ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا الثالثة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٢.٨٨٣١٥٥.٨٨٨٩الدليميعمر أكرم صالح مھدي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٢ ٨٩/١/٢٤٢٠٠٩

التربية للعلوم اإلنسانيةالجامعة العراقية
١٧٣٧  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع ثالثة وعشرين

ٍغير مستوف للشروط٨٣.١١٤٠٥٤.٦٠٥٢العبيديزينب جعفر موسى عمران أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٣ ٨٨/٣/٢٢٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وخمسين  ٢٥ سنة،  ٦ شھر،  ٧ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٥ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / اللغةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٦٥.٥٠١٤٥٥٢.٣٤٥٣البياتيياسر حسين علي إبراھيم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٤ ٨٧/٢/٥٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١١٣٧  ٢٦ سنة،  ٧ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه الثالث بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنان وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٥.٨٧١٢٥٥١.٠١٦٢العنبكيمروه طالب محي حسن أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٥ ٨٨/٨/٢٤٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٦٤٨  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٥.٠٤٦٣٨٥٠.٦٨٤٨الربيعيثائر قيس عبد الحسين خلف ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٦ ٨٧/١٢/٣٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٠٣٣  ٢٥ سنة،  ٩ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه الحادي والستين ضمن دفعته من مجموع سبعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٩.٣٤٣٢٦٤٨.٦٥٥١الطائيصالح صالح مھدي صالح ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٧ ٨٩/١/٢٤٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبه السابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وسبعين  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٥.٧١٢٣٠٤٧.١٧٠٦الزيديزھير مجيد حمد دواح ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٨ ٨٧/٧/١٤٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
ترتيبه  المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنان وخمسين  ٢٦ سنة،  ٢ شھر،  ١٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٤.٣٢٦٤٦.٦٧٣٨المجمعيبشار ھالل عبد شلية ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٩

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٨/٦/٢١٢٠٠٤

التربيةالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس
٦٤٢  ٣٥ سنة،  ٣ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه السابع واألربعين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنان وستين

تنحية عند المنافسة٦٢.٨٠٣٢٤٤٥.٤٦١٨السعديصادق ھاشم عبد األمير صالح ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٠

. ذوي ضحايا االرھاب

٦٤/٤/٧٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/٧/١٢ / مدرس
١٣٢٩  ٤٩ سنة،  ٥ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه الرابع بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسة وعشرين

خالصة المعلومات لھذه الكلية أو المعھد: (التربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالى)، حيث تكررت طلبات الدراسة فيھا (  ٢٦٤ ) مرة /  مرات ٥٥.٨٧٨٠٧٢٢٦متوسط أساس المفاضلة٩٢.٦٥٢المعدل األعلى٥٥.٨٤المعدل األدنى٧٢.٨١٠٣٨٢٥٨متوسط المعدالت*

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٦ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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التربية للعلوم الصرفة / جامعة ديالىكلية أو معھد
ماجستيرالشھادة المطلوبة

علوم الحياة / األحياء المجھريةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٨٨.٧٤٨٥٤٧٣.١٢٩٧الحديديريم قاسم محمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس١ ٨٠/٢/١٦٢٠٠٤

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس
٣٢٥٦  ٣٣ سنة،  ٧ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وأربعين

مقبول٨٢.٠٢١٤٣٦٦.٣٠٧٢التميميمدين عبدالمھدي حسين أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢ ٨٣/٨/٢٧٢٠٠٦

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/١١/٢٥ / مدرس
٢٣٥٥  ٣٠ سنة،  ١ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وثالثين

مقبول٧٨.٢٢٣٣٨٦٣.٨٥٦٠الربيعيريا رياض سلمان أنثى علوم الحياةبكالوريوس٣ ٨٤/٨/١٨٢٠٠٦

التربية / ابن الھيثمجامعة بغداد
٢٦٦١  ٢٩ سنة،  ١ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثمانين

مقبول٥٧.٥٣٨٥٦٠.٣٩٤٥القريشيانس وسام مالك ذكر علوم الحياةبكالوريوس٤ ٨٩/٦/٢٠٢٠١١

العلومجامعة ديالى ٣٩٨١  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ٩ يوم 

مقبول٦٧.١٢٣٧٥٤.١٤٧القيسيريا خليل ابراھيم عبدالوھاب أنثى علوم الحياةبكالوريوس٥ ٩١/١/١٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٢٦٥٦  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الثانية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع أربعين

تنحية عند المنافسة٧٠.٠٣٦٢٦٥٣.٥٣٨٣الجورانيلينا علي حسب هللا أنثى علوم الحياةبكالوريوس٦ ٨٨/١٠/١٢٠١٠

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٢٤١٤٤٣ سنة،  ١١ شھر،  ٢٨ يوم ترتيبھا الرابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وسبعين

تنحية عند المنافسة٥٨.٥١٨٤٩٥١.٨٣٦٧المجمعيايمان عامر اسماعيل أنثى علوم الحياةبكالوريوس٧ ٩٠/٤/٢٩٢٠١٢

العلومجامعة ديالى ٣٢٤٨  ٢٣ سنة،  ٥ شھر، 

تنحية عند المنافسة٦١.٨٨٥٤٠٥٠.٧٢٥٣الخزرجيمروة خالد فياض أنثى علوم الحياةبكالوريوس٨ ٨٩/٨/١٥٢٠١١

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى ١٨٣٢  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ١٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٦.٥٥٢٢٥٤٥.٥٥٨٨األوسيفوزي عبد لفتة سالم ذكر علوم الحياةبكالوريوس٩ ٨٠/٥/٢٠٢٠١٠

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى ٢٦٥٠  ٣٣ سنة،  ٤ شھر،  ٩ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٧ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم الصرفة /  جامعة ديالىكلية أو معھد

علوم الحياة / األحياء المجھريةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٥٣.٨٩٨٢٨٤٤.٠٣٣٧الرجيبياحمد ادھام حمادي سمير ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٠ ٨٦/٥/٢٧٢٠١٢

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى ٨٦٠  ٢٧ سنة،  ٤ شھر،  ٢ يوم 

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

مقبول٨٥.٩٩٢٧٥٧٥.٢٦١١الباجالنيصفا ماجد محمد صالح أنثى علوم الحياةبكالوريوس١ ٩٢/١/٢٠٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٣٩٤٠  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٩ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وثمانين

مقبول٨٩.٦٧٦٢٧٣.٩٠٢القيسيعبدهللا خزعل محسن ذكر علوم الحياةبكالوريوس٢ ٩١/٧/١٩٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
١٣٤١  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثمانين

مقبول٨٧.٥٦٨٥٥٧٣.٠٧٧٢العزاويادريس صالح جليل ذكر علوم الحياةبكالوريوس٣ ٨٩/١/١٠٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٣٢٦١  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثمانين

مقبول٨٨.٣٩٩٥٩٧٢.٦٣٢٦التميميسرمد قاسم محمد ذكر علوم الحياةبكالوريوس٤ ٩١/١/٢٩٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
١٦٤١  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ترتيبه الثاني ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثمانين

تنحية عند المنافسة٨٠.٤٣١٥٠٦٨.٠٥٨٦الخالديزويدة كاظم خضير أنثى علوم الحياةبكالوريوس٥ ٦٩/٦/١٢٠١٠

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
١٩٩٢/٤/٢٢ / م.  ر.  مدربين فنيين

٣٢٦٤  ٤٤ سنة،  ٣ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وعشرين

تنحية عند المنافسة٨٦.٨٩٣٣٩٦٧.٩٨٥٨الجميليميرفت عباس كاظم أنثى علوم الحياةبكالوريوس٦ ٨٥/٩/٨٢٠٠٧

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/١٠/٢٨ / مدرس
٢٢٣٩  ٢٨ سنة،  ٢١ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٦.٩١٢٦٢٦٦.٩٨٧العبيديرقية عبد الحسن عباس أنثى علوم الحياةبكالوريوس٧ ٨٤/١١/١٥٢٠٠٨

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/١٢/٨ / مدرس
٢٨٣٠٤٩ سنة،  ١٠ شھر،  ١٤ يوم ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٨٥.٩٢٤٥٦٥.٧٦١١الزبيدينور سمير عبد الستار أنثى علوم الحياةبكالوريوس٨ ٩١/٢/٢٠٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
١١  ٢٢ سنة،  ٧ شھر،  ٩ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وثمانين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٨ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم الصرفة /  جامعة ديالىكلية أو معھد

علوم الحياة / األحياء المجھريةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٧٥.١٢٥٦٦٤.٧٦٤١الدليميامواج فيصل احمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٩ ٨٩/٧/٥٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٢٨٥٥  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٦.٥٥٣٦٤.٢٠٥٣الخالديعمار حسن علي ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٠ ٨٣/١٢/١١٢٠١١

العلومجامعة ديالى
١٥٤٧  ٢٩ سنة،  ٩ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٥.٢٦٦١٦٤.٠٢٢٧القيسياسماء احمد جياد أنثى علوم الحياةبكالوريوس١١ ٨٢/٩/٤٢٠٠٥

العلومجامعة ديالى
٣٢٣٨  ٣١ سنة،  ٢٥ يوم  ترتيبھا الثالثة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ستين

تنحية عند المنافسة٧٨.٠٥٣٤٤٦٣.٥٣١٨المجمعيلقاء نزار عبد الحسين علوان أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٢ ٩١/٧/١٤٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
١٥٤٣  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع ستين

تنحية عند المنافسة٧٤.٥٣٢٤٤٦١.٧٤٨٥الزيديسلوى علي ابراھيم أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٣ ٨٩/٥/١٥٢٠١١

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٢٣٦٤  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٦.٣٦١٣٨٦٠.٩٨٣٣الزيدياسماء قحطان كاظم أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٤ ٨٨/٣/١٠٢٠١٠

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٩٥٣  ٢٥ سنة،  ٦ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وسبعين

نورھان عبدالستار رمضان
جمعة

تنحية عند المنافسة٧٢.٦١٤٦٦٠.٤٦٦الساعدي أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٥ ٩١/٩/٢٤٢٠١٣

العلومجامعة ديالى

٢٨٥١  ٢٢ سنة،  ٥ يوم  ترتيبھا الحادية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعين

تنحية عند المنافسة٧٢.٢٤٤٧٥٧.٣٨٤٩النعيمينجوى ابراھيم مصطاف أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٦ ٩١/٢/٢٤٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٣٦  ٢٢ سنة،  ٧ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا التاسعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وثمانين

تنحية عند المنافسة٦٥.٤٢٨٦٥٦٥٦.٦٧٤٨الباجالنيزينب ماجد محمد صالح أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٧ ٨٩/١/٣٢٠١٠

العلومجامعة ديالى
٢٠٧٢  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الرابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثالثين

مقبول٦١.٠٠٥٤٨٤٩.٤٢١٤الموسويعبير يونس محمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٨

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٩/٧/١٥٢٠٠٩

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٢٥٢١  ٣٤ سنة،  ٢ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الحادية واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٩ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم الصرفة /  جامعة ديالىكلية أو معھد

علوم الحياة / األحياء المجھريةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٦٦.٠٤١٣٧٤٩.٢١٥٥البدرانيمحمد جميل صبر ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٩ ٨٩/١٠/٢٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٢٣١٢ سنة،  ١١ شھر،  ٢٧ يوم ترتيبه الحادي والستين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثمانين

تنحية عند المنافسة٦٢.٧٦١٢٧٤٦.٨٠٨٤الشمامطيھند شمران امانة عبد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢٠

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٩/٢/٦٢٠١٢

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
١٨٤٣  ٢٤ سنة،  ٧ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبھا الخمسين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وخمسين

علوم الحياة / علم الحيوانفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٧٦.١٢٦٣٩.٥٦٤.١٦٨٣العنبكياسراء عبدالقادر عبدالوھاب أنثى علوم الحياةبكالوريوس١ ٨٢/٤/١٠٢٠٠٤

التربية / ابن الھيثمجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس
٥٤٧٤  ٣١ سنة،  ٥ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبھا الثانية والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان وتسعين

مقبول٧٧.٦١٣٦٦٢.٧٥٧٨الخشاليحنان رحيم حسوني أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢ ٨٠/٥/٣٢٠٠٩

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠١/١٠/٢٢ / اداري صحي
٢٨٦٠  ٣٣ سنة،  ٤ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وأربعين

مقبول٧٦.١٢٢١.٥٥٨.٨٩٧زبيدشھرزاد احمد خلف أنثى علوم الحياةبكالوريوس٣ ٩٢/١/٢٧٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٤٠٤١  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع أربعين

مقبول٧٦.٢٣١٢١٥٨.٥٨١٨المجمعيايمان سلمان خميس محمود أنثى علوم الحياةبكالوريوس٤ ٩٢/١/٢٨٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
١٨٨١  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا الرابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وثمانين

مقبول٧٦.٥٦٦١٢١.٥٥٨.٣٤٨٥المجمعيانفال كاظم عبد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٥ ٨٨/٥/١٥٢٠١٠

العلومجامعة ديالى
٢١٥٠  ٢٥ سنة،  ٤ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦١.٠٧٥٣.٥٥٤.٤٠٢٥المرسوميمحمد حسين علوان حسن ذكر علوم الحياةبكالوريوس٦ ٨٩/٢/٢٠٢٠٠٢

العلومجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/١١/٢٩ / مدرس
٣٦٦١  ٢٤ سنة،  ٧ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه السابع بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٠ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم الصرفة /  جامعة ديالىكلية أو معھد

علوم الحياة / علم الحيوانفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٧١.١٨١٢٤٥٣.٩٦٥٦الطائينور عويد عودة أنثى علوم الحياةبكالوريوس٧ ٨٨/٤/٤٢٠١٢

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٢٢٥١  ٢٥ سنة،  ٥ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا السادسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٠.٠٨٨٣٠.٥٥٣.٤٥٨٩الصالحياالء سھام عبدالرزاق أنثى علوم الحياةبكالوريوس٨ ٩٠/١٠/١٢٢٠١٢

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٢٢١٧٤٠ سنة،  ١١ شھر،  ١٧ يوم ترتيبھا الثالثين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٩.٥٩٦٢٥٥٢.٢٣٣٥الخالديعصام ھادي رشيد ذكر علوم الحياةبكالوريوس٩ ٨٩/١٠/٢٤٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
١٥٢٩  ٢٣ سنة،  ١١ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع تسعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٥٨.٦١٢٤٠٥٠.٤٠١السعيديھند مھدي صالح أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٠ ٧١/١٠/٣١٩٩٥

التربية / ابن الھيثمجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٠/١/١٠ / مدرس
٤١٤١٧٨ سنة،  ١١ شھر،  ٢٦ يوم ترتيبھا الحادية عشرة بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثمانية وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٤.٦٩٢٢٣.٥٤٩.٧١١٨الزبيديقطر الندى احمد خلف محمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس١١ ٩٠/١١/٥٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
٢٢٤١٤٥ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٤ يوم ترتيبھا التاسعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٢.١٠٧٢٥٤٩.٢٦٩٦العبيديبشار جمھور محمود ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٢ ٩٠/٦/٣٠٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى ١٨٦٠  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ٣٠ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٠.٥٤٣٢٣.٥٤٤.٩٩٥٤التميميمحمد خليفة عبد الوھاب ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٣ ٧١/٦/٦٢٠٠٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٤/٤ / مدرس
٢٣٣٩  ٤٢ سنة،  ٣ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه العشرين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وعشرين

تنحية عند المنافسة٥٨.٧٧٢٢٤٣.٢٧٤٧النداوياسماعيل قاسم مري ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٤ ٦٨/١٠/٣٠١٩٩٢

التربية / ابن الھيثمجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٢/٣/١٧ / مدير مدرسة
٤٤٦٤٧ سنة،  ١٠ شھر،  ٣٠ يوم ترتيبه الحادي والثالثين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وواحد وستين

تنحية عند المنافسة٥٨.٤٣٨١٤٤٣.٠٣٤٧التميميمحمد ماضي حسين ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٥ ٨٥/٦/١٥٢٠١٠

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى ٨٣٧  ٢٨ سنة،  ٣ شھر،  ١٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٩.٣٣٩٢٥.٥٤١.٩٨٢٥عبدالرحيم عبدالكريم كاظم ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٦ ٧٦/١١/١٩١٩٩٩

التربية / ابن الھيثمجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/١٠/٢ / مدرس
ترتيبه الثالث والتسعين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وثمانية وخمسين٣٦ سنة،  ١٠ شھر،  ١٠ يوم

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧١ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم الصرفة /  جامعة ديالىكلية أو معھد

علوم الحياة / علم الحيوانفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

مقبول٨٣.٨٧٦٣٣.٥٦٧.٤٧٥٦الربيعيغزوان مھدي جعفر علي ذكر علوم الحياةبكالوريوس١ ٨٥/٣/٢٥٢٠٠٨

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/١٢/٩ / مدرس
٢٣٨٦  ٢٨ سنة،  ٦ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع ثمانية وأربعين

مقبول٧٩.٤٢٤٣٣.٥٦٣.٠٢٩٤الخيالنيمحمد قاسم بالسم ذكر علوم الحياةبكالوريوس٢

. ذوي ضحايا االرھاب

٩٠/٧/٢٣٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
١٥٧١  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثمانين

مقبول٧٤.٣٩١٣٧.٥٦١.٢١٧٩الجورانيايمان عدنان مزھر أنثى علوم الحياةبكالوريوس٣ ٨٧/٤/٢٠٢٠١٠

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٣١٦٨  ٢٦ سنة،  ٥ شھر،  ٩ يوم  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وسبعين

مقبول٨١.٢٦١٢٠٦١.١٧٥٦الدليمينور غسان كاظم أنثى علوم الحياةبكالوريوس٤ ٩٠/١/٢٢٠١١

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٣٢٤٥  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وخمسين

مقبول٧٨.١٠٥٢٨.٥٦٠.٢٦٠٧الزبيديفرح حقي عزت كاظم أنثى علوم الحياةبكالوريوس٥ ٩١/١٢/٣٠٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٢١٥٠  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٣٠ يوم  ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وثمانين

تنحية عند المنافسة٧٣.٥٢١٣٠.٥٥٩.٠٨١٤الربيعيمالك ھادي قدوري ذكر علوم الحياةبكالوريوس٦

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٥/١٠/١٤٢٠٠٨

التربية / ابن الھيثمجامعة بغداد
٢٧٢٠٧٣ سنة،  ١١ شھر،  ١٥ يوم ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٧.١٢٣٢٩٥٨.٧٥١١الصريويانعام خليل ابراھيم أنثى علوم الحياةبكالوريوس٧ ٩٠/٩/٢٠٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٨٤٦  ٢٣ سنة،  ٩ يوم  ترتيبھا التاسعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وثمانين

تنحية عند المنافسة٧٥.٩١٥٢٧٥٧.٧٨٥٤الشمريعلي مطشر مرزة حسن ذكر علوم الحياةبكالوريوس٨ ٩٠/٤/١٩٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٩٥٥  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثمانين

تنحية عند المنافسة٧٤.٤٨٢١.٥٥٦.٧٦٧ربيعنور طالل مھدي ربيع أنثى علوم الحياةبكالوريوس٩ ٨٩/٧/٢٠٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٢٠٥٤  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ٩ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٢ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم الصرفة /  جامعة ديالىكلية أو معھد

علوم الحياة / علم الحيوانفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٧٧.٦٣٢١٩٥٦.٠٨٤٤الجورانيشيماء محمد ياسين عطية أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٠ ٩٠/٣/٣٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
٢١  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧١.٥٧٢٢٦.٥٥٤.٧١٣٧البياتيسامر ياسين خضير ذكر علوم الحياةبكالوريوس١١

. ذوي ضحايا االرھاب

٩١/١/١٦٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
١٠٦٦  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه الثاني واألربعين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثمانين

تنحية عند المنافسة٧٠.٧٩٩٢٥٥٣.٤٩٦٨الكرويحسين فؤاد حسن نعمان ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٢ ٩٠/١/٢٥٢٠١١

التربيةجامعة تكريت
١٢٥٤  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه الثاني والعشرين ضمن دفعته من مجموع ستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٦.١٨٨٢٢.٥٥٠.٧٠١٨الباويامجد شاكر حمود ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٣

. ذوي ضحايا االرھاب

٧٧/٨/٢٢٢٠٠١

التربية / ابن الھيثمجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٠ / مدرس
٢٣٤٠  ٣٦ سنة،  ١ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه التاسع والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٨.٣٥٨١٦.٥٥٠.٤٦٤٨العزاويسعاد ابراھيم حمد حسن أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٤ ٨٦/٥/١٥٢٠٠٩

العلومجامعة ديالى
٢٠٥٣  ٢٧ سنة،  ٤ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الثامنة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٥٥.٣٣٤٧.٥٤٧.٦٨٥٩الخفاجيمھند جسام محمد ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٥

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٤/٢/١٩٢٠٠٨

العلومجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/١/١٣ / مدرس
٣٤٤٨  ٢٩ سنة،  ٧ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه التاسع والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وسبعة

علوم الحياة / علم النباتفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٧٧.٨٨٧٣٤٦١.٥٩٨٩الحامديمروة عبد الجواد خورشيد أنثى علوم الحياةبكالوريوس١ ٨٩/١/١٢٠١٠

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٢٥٤٣  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وسبعين

مقبول٧١.٣٨٣٤٣٥٩.٥٩٣٤الزبيديھشام ھاشم صالح مھدي ذكر علوم الحياةبكالوريوس٢ ٨٣/١٠/٩٢٠٠٦

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/٩/٢ / مدرس
٢٩١٥٦١ سنة،  ١١ شھر،  ٢٠ يوم ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع خمسة وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٣ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم الصرفة /  جامعة ديالىكلية أو معھد

علوم الحياة / علم النباتفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٧١.٦٤٤٤٢٥٩.٣٥٧١الخالديرغدة صفاء الدين احمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٣ ٨٩/٥/١٦٢٠١١

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
١٩٦٨  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وخمسين

مقبول٦٩.٧٧٥٤٥٩.٠٧٩٢الزھيرياسامة غازي اسماعيل ذكر علوم الحياةبكالوريوس٤ ٨٩/٩/١٨٢٠١١

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٨٦٠  ٢٤ سنة،  ١١ يوم  ترتيبه الرابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وخمسين

مقبول٧٣.١٨٣٣٥٥٦.٩١٩٣الزھيرينضال ياسر عباس غركان أنثى علوم الحياةبكالوريوس٥ ٧١/٦/٥١٩٩٣

التربية للبناتجامعة تكريت وزارة التربية منذ:  ١٩٩٣/٩/٢٨ / مدرس
١٢٣٢  ٤٢ سنة،  ٣ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٥.٧٥٣٢١٥٥.٢٨٧٧البياتينبراس مھدي صالح خليل أنثى علوم الحياةبكالوريوس٦ ٨١/٣/٢٢٠٠٥

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٣/٥ / مدرس
١٨٤٦  ٣٢ سنة،  ٦ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبھا الحادية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٢.٣١٤٣٠٥٤.٣٠٥٨النعيميجنان ماجد محمود سلمان أنثى علوم الحياةبكالوريوس٧ ٧٤/١٠/١٨٢٠٠٢

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٢/٧/٨ / معلمة جامعية
٣٨٢٨٣ سنة،  ١١ شھر،  ١١ يوم ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٧.٧٢٤٠٥٣.٤١٥٣الكيالنياسماء قاسم ھاشم أنثى علوم الحياةبكالوريوس٨ ٦٩/٧/١٩١٩٩٢

التربية للبناتجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩٣/٥/٥ / مدرس أول
٧٥٢  ٤٤ سنة،  ٢ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا العشرين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثين

تنحية عند المنافسة٦٦.٤٩٦٣٥٥٠.٨٣٣٨الخالديمروة وصفي عبد القادر أنثى علوم الحياةبكالوريوس٩ ٩٠/٦/١٥٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
٢٧٠  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦١.٥٧٤٣٤٤٩.٩٧٨٩العباسيمحمد عاصم اسماعيل كنعان ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٠ ٩٠/١٠/٢٣٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
٣٠٧٤  ٢٢ سنة،  ١١ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه الرابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع تسعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٥٥.٥٦٦٥٢٤٩.٣١٧٩التميميمروة ابراھيم عبد أنثى علوم الحياةبكالوريوس١١ ٨٧/٩/٢١٢٠٠٩

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى ٢٣٣٣  ٢٦ سنة،  ٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٧.٢٨٣٥٤٦.٧٦٨٩الساعديحيدر يحيى عبدهللا عبدلي ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٢ ٧٨/١/١٢٠٠١

التربية للعلوم الصرفةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢١ / مدرس

٢٦٦١  ٣٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الرابع والثالثين بعد المئتين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة
وتسعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٤ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم الصرفة /  جامعة ديالىكلية أو معھد

علوم الحياة / علم النباتفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

تنحية عند المنافسة٦٣.٢٢٧١٧٤٦.٧٢٥الداينيزينب محمد جاسم عبد أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٣ ٧٣/٤/٥٢٠٠٩

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٩/٢ / معلمة جامعية
١٦٥٣  ٤٠ سنة،  ٥ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا الحادية والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٥٩.٣١٤٣٥٤٦.٤٠٢٧الشمريمحمد غسان اديب ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٤ ٨٦/٥/٢٢٢٠٠٩

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
١٢٥٠  ٢٧ سنة،  ٤ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه الثالث واألربعين ضمن دفعته من مجموع تسعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٥٨.٢٩٢٣٢٤٥.٠٠٩٣المھداويساجد حامد عيسى ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٥ ٩٠/٥/٢٤٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٣٢٣٥  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه الرابع والثمانين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثمانين

تنحية عند المنافسة٥٧.٩٦٤١٨٤٣.٨٢٦٦الشمريسرى غسان اديب أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٦ ٩٠/٢/٨٢٠١١

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى ١٣٣٨  ٢٣ سنة،  ٧ شھر،  ٢١ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٥.٢١١٤٣.٤٣٠٤العبيديمروان عائد خلف ندا ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٧ ٨٢/٧/٢٧٢٠٠٥

العلومالجامعة المستنصرية
ترتيبه التسعين ضمن دفعته من مجموع مئة وأربعة وخمسين  ٣١ سنة،  ٢ شھر،  ٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٥.٨٨١٤٤١.٢٧٢العزاوينھى حسن محمد فرج أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٨ ٨٦/١/٤٢٠١٠

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى ٧٣٦  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢٥ يوم 

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

مقبول٨٦.٨٧٩٦١٧٤.٤٥٧األوسيھبة محمود احمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس١ ٩١/١/١٥٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٤٦٦٠  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وثمانين

مقبول٨٥.٤٧٤٣٦٨.٩٨٣٨اليحيىھدى نافع كريم أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢ ٨٣/٦/٦٢٠٠٥

العلومالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/١٢/٣٠ / مساعد مختبر
٤٥٤٥  ٣٠ سنة،  ٣ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة عشر

مقبول٧٩.٩٢٢٣٦٦٣.٣٨٨٣المسعوديفاطمة عمران يوسف جاسم أنثى علوم الحياةبكالوريوس٣ ٨٩/٩/١٤٢٠١٢

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٢٩٥٥  ٢٤ سنة،  ١٥ يوم  ترتيبھا الثانية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٥ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم الصرفة /  جامعة ديالىكلية أو معھد

علوم الحياة / علم النباتفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

مقبول٧٠.٥٤٥٥٤٦٢.٢٠٤٣السعيدينور جبار احمد علي أنثى علوم الحياةبكالوريوس٤ ٨٨/١٠/١٠٢٠١١

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى ٢٤٢٢٨٩ سنة،  ١١ شھر،  ١٩ يوم

تنحية عند المنافسة٨٠.٤٥٢٣٤٦٠.٤٥٨٧الخالديايمان عماد محمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٥ ٩٠/١١/٢٠٢٠١٣

التربيةجامعة تكريت
١٤٠  ٢٢ سنة،  ١٠ شھر،  ٩ يوم  ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع ستة عشر

تنحية عند المنافسة٧١.١٦١٣٦٥٨.٧٦٣٣األعرجيخالد جمعة سلوم ذكر علوم الحياةبكالوريوس٦ ٩٢/٢/٢٧٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٢٣٦٦  ٢١ سنة،  ٧ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع ستين

تنحية عند المنافسة٦٨.١٣٧٣٣٥٣.٥٠٧٢الدليميھوازن قاسم صالح محمود أنثى علوم الحياةبكالوريوس٧ ٩٠/٣/٢٩٢٠١٣

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٢٣٦٠  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ترتيبھا السادسة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وثمانين

تنحية عند المنافسة٦٧.٥٨٨٢٧٥٣.٢٠٧٩الصائبزينب صالح الدين عبدالفتاح أنثى علوم الحياةبكالوريوس٨ ٨٢/٩/٢٢٠٠٨

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى وزارة الداخلية منذ:  ٢٠١١/١/١ / مفتش
٣٦٥٤  ٣١ سنة،  ٢٧ يوم  ترتيبھا الثالثة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٨.٣٤٤٢٨٥٢.٦١٥٠الجبوريضفاف حسين علي أنثى علوم الحياةبكالوريوس٩ ٨٩/٤/١٨٢٠١١

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٢١٤٤  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا السابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وخمسين

مقبول٦١.٨٣٥٣٤٤٩.٠٩٢٢القصابرغد حسين عبود أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٠

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٧/١٠/١١٢٠٠٩

العلومجامعة ديالى
٢٥٣٠٦٥ سنة،  ١١ شھر،  ١٨ يوم ترتيبھا الثانية والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٥٣.٧٣٨٢٥٤٣.٦٧٩٧الجورانينور محمد رضا صالح أنثى علوم الحياةبكالوريوس١١

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٨/٩/١٢٠١١

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى ١١٦٤  ٢٥ سنة،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٦١.٧٤٧١٨٤٣.٤٣١٥الجبوريعمر كريم يوسف ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٢

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٣/٢/١٩٢٠٠٩

التربية للعلوم الصرفةجامعة ديالى
٧٤٢  ٣٠ سنة،  ٧ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الحادي والسبعين ضمن دفعته من مجموع خمسة وسبعين

خالصة المعلومات لھذه الكلية أو المعھد: (التربية للعلوم الصرفة /  جامعة ديالى)، حيث تكررت طلبات الدراسة فيھا (  ٩١ ) مرة /  مرات ٥٦.٣٩٠١٦٠٦١متوسط أساس المفاضلة٨٩.٦٧المعدل األعلى٥٣.٧٣٨المعدل األدنى٧٠.٦٩٨٤٢٥٧١متوسط المعدالت*

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٦ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالزراعة /  جامعة ديالىكلية أو معھد

الزراعة / جامعة ديالىكلية أو معھد
ماجستيرالشھادة المطلوبة

البستنة وھندسة الحدائقفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٧٤.٣٩٤٣٠٥٨.٤٢٢٦العبيديوضاح عبدالجبار محمد ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١ ٨٧/١٠/١٣٢٠٠٩

الزراعةجامعة ديالى
٢٥١٦٦١ سنة،  ١١ شھر،  ١٦ يوم ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع سبعة وأربعين

مقبول٦٨.٣٩٣٧٥٥.٢٥٤٧الباويمحمد عبدهللا مھجھج ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٢ ٦٦/٧/١١٩٨٩

الزراعةجامعة ديالى
٢٣٥٠  ٤٧ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه السادس واألربعين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة وعشرين

مقبول٥٩.٥٠١٣٥٥٠.٣٦٥٨الزھيريحنين ثائر ھادي أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٣ ٩٠/٥/٣٢٠١١

الزراعةجامعة ديالى
٤١٧١  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الثامنة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٦.٩٧٤٣١٤٩.٦٤٠٣المجمعيدعاء خضير شاكر أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٤ ٩٠/٣/٢٦٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٢١٠  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا العشرين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٥٩.٢١٥٣١٤٣.٧٩٤٢الكرويمصطفى جزمي مطرود ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٥ ٨٨/٤/١١٢٠١١

الزراعةجامعة ديالى
ترتيبه الثامن والعشرين ضمن دفعته من مجموع ستة وأربعين  ٢٥ سنة،  ٥ شھر،  ١٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٠.٩٣٣٠٤٢.٧٤٤٩التميميقاسم جاسم حسن ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٦ ٧٠/٧/١٢٠٠٠

الزراعةجامعة بغداد
ترتيبه الرابع بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وسبعة  ٤٣ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٢.٧٨٢٨٣٩.٥٨٤٣الدوريريمان ھاشم عبدالرزاق أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٧ ٨٨/٤/١٣٢٠١٠

الزراعةجامعة ديالى
٨٣٦  ٢٥ سنة،  ٥ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبھا الثالثة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وأربعين

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٦المقاعد الباقية٦مقاعد خطة القبول

مقبول٧٨.٥٨٢٦٩٧٠.٧٧١٤التميميمحمد حاتم رشيد ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١ ٨٩/١١/٢٢٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
٣٨٦٤  ٢٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع أربعة وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٧ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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البستنة وھندسة الحدائقفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٦المقاعد الباقية٦مقاعد خطة القبول

مقبول٧٦.٢٨٥٨٦٦.٤٨٥٧رموش حقي اسماعيل أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٢ ٩١/١/٨٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
١٨٨٢  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثالثين

مقبول٧٣.٩٧٢٥٥٦٥.٠٥٦٧الفضليباسم يوسف جميل ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٣ ٨٩/١/١٧٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٣٧٨٠  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع أربعة وثالثين

مقبول٧٧.٤٥٦٤٤٦٤.٤٤٧٥ابوخليدرھام ابراھيم خليل أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٤ ٨٩/١٠/١٤٢٠١١

الزراعةجامعة ديالى
٢٣٨٨٢ سنة،  ١١ شھر،  ١٥ يوم ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

مقبول٧٤.٣٨٩٤٩٦٣.٦٥٤العزاويمنى عصام عدنان أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٥ ٩١/٦/١٩٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
١٩٨٦  ٢٢ سنة،  ٣ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثالثين

مقبول٧٦.٧١٢٣٤٦١.٧٨٦٠مصطفى عطا حمدي ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٦ ٩٠/٩/١٦٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
١٦٧٢  ٢٣ سنة،  ١٣ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع أربعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٨١.٦٥٩٣٢٦٠.٢٤٨٣الزھيريعمر ابراھيم خليل ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٧ ٨٨/١١/١٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
ترتيبه الثاني ضمن دفعته من مجموع أربعة وثالثين٢٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٨ يوم

تنحية عند المنافسة٧٠.٦٧٤٥٦٠.٠١٣١الزبيديمھيمن خليفة قھار ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٨ ٨٨/٨/١٠٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
٢٢٧٨  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه السادس عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٨.٩٧٤٤٥٥٧.٢٢٥٦التميميبراق غالب ادريس أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٩ ٨٩/٦/٢٦٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٢١٥٧  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٢.٤١٨٣٧٥٧.١٣٦١العباديعارف رمضان عبد ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١٠ ٨٩/١٠/١٥٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٢٣٧٥٤ سنة،  ١١ شھر،  ١٤ يوم ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٠.٠٧١٣٧٥٦.٩٤٠٥العزاويسارة عبد علي أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١١ ٨٦/١/٣٠٢٠٠٩

الزراعةجامعة ديالى وزارة الزراعة منذ:  ٢٠١١/٢/٦ / م.  مھندس
زراعي

٢٢٦٢  ٢٧ سنة،  ٧ شھر،  ٣٠ يوم  ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٨ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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البستنة وھندسة الحدائقفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٦المقاعد الباقية٦مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٦٩.٦٢٢٣٧٥٦.٣٥٤٨الدليميمرفت نجم فخري أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١٢ ٨٨/٦/١٢٠١٠

الزراعةجامعة ديالى
٢٤٦٧  ٢٥ سنة،  ٣ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة عشر

تنحية عند المنافسة٧٦.٢٧٦٢٦٥٥.٩٢٢١العبيدياسراء محمد علوان أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١٣ ٨٨/٨/١٨٢٠١١

الزراعةجامعة ديالى
١٠  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٩.٠٤١٣٧٥٥.٧١٢٨العزاويذكاء مجيد لفته أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١٤ ٩٠/١١/١٧٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٢٢٢١٥٥ سنة،  ١٠ شھر،  ١٢ يوم ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٦.١٣٤٤٣٥٥.٧٠٨٢العبيديصفاء احمد نايف ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١٥ ٨٨/١٠/١٠٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
٢٤١٠٨٣ سنة،  ١١ شھر،  ١٩ يوم ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٨.٠٤٨٣٤٥٥.٥٧٥٩الطائيحسين عبدالكريم اسماعيل خلف ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١٦ ٩١/٥/٢٩٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٢٩٧٧  ٢٢ سنة،  ٤ شھر،  ترتيبه السابع عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وثالثين

ٍغير مستوف للشروط٧٦.٢٨٠٥٠.١٧٩٨الجبوريسارة مصلح ياسين أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١٧ ٩٠/١١/٨٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثالثين٢٢ سنة،  ١٠ شھر،  ٢١ يوم

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٧٦.٠٧٦٠٤٩.٩٦٣٨الدليميمختار وليد مجيد ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١٨ ٨٩/١٢/٢٢٠١١

الزراعةجامعة ديالى
ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين  ٢٣ سنة،  ٩ شھر،  ٢٧ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٧.١٧٩٣٤٤٩.٩١٠٣ظفر غني عمر أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١٩ ٩١/٣/٢٦٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٩  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا التاسعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثالثين

ٍغير مستوف للشروط٧٤.٦٩٩٠٤٨.٨٦٢الجبورييعمر احمد علي ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٢٠

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٧/١١/٣٠٢٠٠٩

الزراعةجامعة ديالى
ترتيبه العاشر ضمن دفعته من مجموع سبعة وأربعين  ٢٥ سنة،  ٩ شھر،  ٣٠ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٧.٨٠٨٢١٤٨.٢٥١٥الخالدينور جمال محمد أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٢١ ٨٩/١/١١٢٠١١

الزراعةجامعة ديالى
١٤  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٩ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالزراعة /  جامعة ديالىكلية أو معھد

البستنة وھندسة الحدائقفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٦المقاعد الباقية٦مقاعد خطة القبول

ٍغير مستوف للشروط٧١.٧١٣٠٤٦.٧٥١٢الحرباوينور شاكر رشيد أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٢٢ ٨٦/١/٢٢٠٠٩

الزراعةجامعة ديالى
ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وأربعين  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢٧ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦٦.٦٠٤٣.٢٩المشاھديھدى حامد ياسين أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٢٣ ٨٨/٣/٤٢٠١٢

الزراعةجامعة بغداد   ٢٥ سنة،  ٦ شھر،  ٢٥ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

الثروة الحيوانيةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٦٦.٦٨٣٦٥٥.٤٨١٥الخزرجيياسمين خلدون حميد أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس١ ٧٦/١٢/١٠٢٠٠١

الزراعةجامعة بغداد وزارة الزراعة منذ:  ٢٠٠١/١٢/٢٥ / مھندس
زراعي

٣٨٥١  ٣٦ سنة،  ٩ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبھا الخامسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان

مقبول٦٥.٢٤١٣٨٥٣.٥٩٧٨العبيديعلي رافع عبدالستار ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٢ ٨٩/٦/٣٠٢٠١١

الزراعةجامعة ديالى
١٦٦٣  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ٣٠ يوم  ترتيبه الرابع عشر ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٥٨.٣٥٤٠٤٦.٦١الربيعيليث خالد ھيالن ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٣ ٨٦/٤/١٢٢٠٠٨

الزراعةجامعة ديالى
١٦٣٦  ٢٧ سنة،  ٥ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع خمسة عشر

تنحية عند المنافسة٥٦.٤١١٣٩٤٥.٨٧٤٤القيسيمحمود قاسم محمد ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٤ ٨٦/١٠/٢٩٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
٦٤٨  ٢٦ سنة،  ١١ شھر،  ترتيبه السادس والعشرين ضمن دفعته من مجموع ستة وثالثين

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

مقبول٨٣.١٨٦٧١٧٣.١٦١٦المكدميمحمد علي احمد ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس١ ٨٩/٢/٢٧٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
٢٥٥٦  ٢٤ سنة،  ٧ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع خمسة وثالثين

مقبول٨١.٩٤٨٥٥٦٧.٠١٨٨تمارا حسين علي أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس٢ ٨٦/٩/٣٢٠٠٩

الزراعةجامعة ديالى
٢٣٥  ٢٧ سنة،  ٢٦ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨٠ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣
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الثروة الحيوانيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

مقبول٧٢.٤٨٢٧٢٦٦.٨٣٢٨العبيديعلي جليل ابراھيم فياض ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٣ ٨٨/١٠/٩٢٠١١

الزراعةجامعة ديالى
٢٤٢٣٧٢ سنة،  ١١ شھر،  ٢٠ يوم ترتيبه السادس ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

مقبول٧٧.٩١٧٥٩٦٦.٤٢٧٦المسعوديحنان زكي منصور أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس٤ ٨٥/١/٨٢٠٠٩

الزراعةجامعة ديالى
١٧٤٧  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٦.١٧٤٥٧٦٥.١٢٠٥العبيديزيد حكمت عبدالرحمن ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٥ ٨٩/١/٣٠٢٠١١

الزراعةجامعة ديالى
٩٦١  ٢٤ سنة،  ٧ شھر،  ٣٠ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٢.٩٦٥٥٧٦٣.٦٤٣٣السنجريقيصرعبيد جتب ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٦ ٨٧/٩/٨٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
١٩٥٦  ٢٦ سنة،  ٢١ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع خمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧١.٩٢٦٦٠٦٢.٧٥٥٦اللھيبيعلي جبار علي ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٧ ٨٩/٤/١٧٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
١٠٦٢  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع ثالثين

تنحية عند المنافسة٧١.٠١٦٠٦٢.٤٨٣٥الجبوريبالل ناطق عبدالوھاب ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٨ ٨٤/٧/٢٧٢٠٠٦

الزراعةجامعة بغداد
٢٢٤٧  ٢٩ سنة،  ٢ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه السادس عشر ضمن دفعته من مجموع مئة وواحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٣.٤٣٩٦٢.٠٧٣٣العزاويسرى شالل حبيب أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس٩ ٨٦/١٢/٢٩٢٠٠٨

الزراعةجامعة ديالى
٣٧٨١  ٢٦ سنة،  ٩ شھر،  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة عشر

تنحية عند المنافسة٧١.٦٨٤٥٩٦٠.٨٩٣٧الجورانيمھند احمد علي ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٠ ٩١/٦/٧٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٧٣٨  ٢٢ سنة،  ٣ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع ثالثين

تنحية عند المنافسة٦٦.٠٤٨٦٦٥٩.٩٧٨٨الداينيھدى ھادي احمد أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس١١ ٩٠/١١/١٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٢٢١٤٦٩ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٨ يوم ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثين

تنحية عند المنافسة٦٨.٨٠٦٤٧٥٨.٥١٩٣الحوريمھا مھدي علي أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٢ ٩٠/٥/٣٠٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
٢٣٤٨  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ٣٠ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨١ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالزراعة /  جامعة ديالىكلية أو معھد

الثروة الحيوانيةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

تنحية عند المنافسة٦٧.٨٤٨٤٧٥٨.٣٥٨٨العزيقصي زيد حاتم ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٣ ٩١/١/١٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
١٦٦٩  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع خمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٧.٣٦٤٤٥٥٧.٣٧٥٥الجبورياسين ابراھيم محمد أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٤ ٩٠/٨/٢٥٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
٣٥٤٧  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وثالثين

مقبول٦٠.٩٣٥٤٠٥٠.٨٣٠٤الخزرجيعالء ياسين طه ياس ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٥

. ذوي ضحايا االرھاب

٨٧/٧/٢٣٢٠١١

الزراعةجامعة ديالى
١٨٥٩  ٢٦ سنة،  ٢ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه السابع عشر ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٥٧.١٤٣٤٤٤٧.٥٥٢٥الطهمصطفى مظفر طه ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٦

. ذوي ضحايا االرھاب

٩٠/٧/٧٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
١٨٥٨  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع ثالثين

ٍغير مستوف للشروط٧٠.٦٩٧٠٤٦.٠٨٤٩التميميھيلين حسين ناصر أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٧ ٩٠/١٢/٢٥٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثين  ٢٢ سنة،  ٩ شھر،  ٤ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

خالصة المعلومات لھذه الكلية أو المعھد: (الزراعة /  جامعة ديالى)، حيث تكررت طلبات الدراسة فيھا (  ٥١ ) مرة /  مرات ٥٦.٢٨٨٧٩٦٢٩متوسط أساس المفاضلة٨٣.١٨٦المعدل األعلى٥٢.٧٨المعدل األدنى٧٠.٠٢٠٧٤٤٤٧متوسط المعدالت*

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨٢ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالطب /  جامعة ديالىكلية أو معھد

الطب / جامعة ديالىكلية أو معھد
ماجستيرالشھادة المطلوبة

الجراحة العامةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٦٣.١٨٥٦٨.٥٥٩.٩٨٦المھيديزھراء احمد شھاب شاكر أنثى طب وجراحة عامةبكالوريوس١ ٨٥/١٢/٢٤٢٠٠٩

الطبجامعة تكريت وزارة الصحة منذ:  ٢٠١٠/٧/١١ / مقيم أقدم
جراحة عامة

٥٠٥٥  ٢٧ سنة،  ٩ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعين

ٍغير مستوف للشروط٥٨.٥٢٦٤٥٧.٧٨٥٧الجبوريفؤاد ثامر حسين علي ذكر طب وجراحة عامةبكالوريوس٢

. لم يحضى بموافقة مجلس 
الكلية بجلستھا االولى بتاريخ 

١٧-٩-٢٠١٣

٧١/١٢/١١١٩٩٧

الطبالجامعة المستنصرية وزارة الصحة منذ:  ١٩٩٨/٤/١ / ممارس جراحة
عامة

٤٧٦١  ٤١ سنة،  ٩ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع سبعة وخمسين
غير مؤھل للدراسة (حسب لجنة القبول في الكلية /  المعھد)

مقبول٥٥.٨٦٥٥٣٥٠.٢٠٦٢الجبوريياسر طه ياس خضير ذكر طب وجراحة عامةبكالوريوس٣ ٨٣/٤/٣٢٠٠٧

الطبجامعة بغداد وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠٨/٣/٣ / مقيم أقدم جراحة
عامة

٤٩٦٣  ٣٠ سنة،  ٥ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه السابع والسبعين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسة وتسعين

مقبول٥٦.٧٢٨٥٦.٥٥٠.٠٧٦٩الطائيياسر محمد محمود نصار ذكر طب وجراحة عامةبكالوريوس٤ ٨٢/٧/١٧٢٠٠٨

الطبجامعة بغداد وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠٩/٤/٥ / مقيم أقدم جراحة
عامة

٣٩٥٢  ٣١ سنة،  ٢ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه الرابع والخمسين بعد المئتين ضمن دفعته من مجموع مئتان وثالثة وستين

مقبول٥٥.٦٩٥١.٥٤٨.٧٨٠٧الكرويمحمد متعب مغير عبد ذكر طب وجراحة عامةبكالوريوس٥ ٨٤/١/٢٠٢٠٠٨

الطبجامعة تكريت وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠٩/٤/٧ / مقيم أقدم جراحة
عامة

٣٠٣٨  ٢٩ سنة،  ٨ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع إثنا عشر

مقبول٥٨.٠٨٦٢٨.٥٤٥.٩٦٢٧الھيتيخليل جبران خليل علي ذكر طب وجراحة عامةبكالوريوس٦ ٨٢/٦/١٦٢٠٠٩

الطبجامعة ديالى وزارة الصحة منذ:  ٢٠١٠/٢/٢ / مقيم أقدم جراحة
عامة

٣٨٤٨  ٣١ سنة،  ٣ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه الخامس عشر ضمن دفعته من مجموع ثمانية عشر

خالصة المعلومات لھذه الكلية أو المعھد: (الطب /  جامعة ديالى)، حيث تكررت طلبات الدراسة فيھا (  ٦ ) مرة /  مرات ٥٢.١٣٣٠٢٦١٢متوسط أساس المفاضلة٦٣.١٨٥المعدل األعلى٥٥.٦٩المعدل األدنى٥٨.٠١٢٣٣٣٥٥متوسط المعدالت*

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨٣ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالعلوم /  جامعة ديالىكلية أو معھد

العلوم / جامعة ديالىكلية أو معھد
ماجستيرالشھادة المطلوبة

فيزياء / الحالة الصلبةفي التخصص العلمي

نفقة خاصةقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

مقبول٧٠.٠١٤٢٥٧.٧٨١٨يمامة خالد عبدهللا شلبة أنثى الفيزياءبكالوريوس١ ٨٩/٥/١٧٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
٣٠٥٣  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا الثانية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثالثين

مقبول٦٦.١٨٣٤٩٥٧.٣٢٠٧الجبوريباسم عبد ابراھيم سليمان ذكر الفيزياءبكالوريوس٢ ٧٥/٣/١٢١٩٩٥

العلومجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٩/٢ / مدرس
٢٤٦٧  ٣٨ سنة،  ٦ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع إثنان وتسعين

مقبول٦١.٣٦٥٢٥٤.٠١٧٨الصعبيعدنان علي محمد احمد ذكر الفيزياءبكالوريوس٣ ٧٢/٧/١١٩٩٣

العلومالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ١٩٩٩/٢/١ / مدرس
٣٣٥٩  ٤١ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثاني والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة

مقبول٦٨١٩٥٠.٨٢٢٧الصعبيمروة رشيد جوامير خميس أنثى الفيزياءبكالوريوس٤ ٨٨/١٠/٢٥٢٠١٠

العلومجامعة ديالى
١٤٦٥  ٢٤ سنة،  ١١ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع أحد عشر

شيماء عبد الھادي عبد االمير
عباس

مقبول٦٤.٧٤٩١٧٤٨.٤١٧٦الكرخي أنثى الفيزياءبكالوريوس٥ ٨٦/٤/٢٣٢٠١٠

العلومجامعة ديالى

٤٢٤٥  ٢٧ سنة،  ٥ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع أحد عشر

مقبول٦١.١٦٤١٨٤٤.٢٥١٠العزاويمحمد نايف علي محمد ذكر الفيزياءبكالوريوس٦ ٨٥/٧/١٢٠٠٧

العلومجامعة ديالى
١٧٤١  ٢٨ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه السادس عشر ضمن دفعته من مجموع تسعة عشر

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

مقبول٨٤.٤٣٥٥٧٠.٨٥٨الزھيريسحر جميل عبد محمد أنثى الفيزياءبكالوريوس١ ٨٨/٢/١٣٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
٢٥٥٩  ٢٥ سنة،  ٧ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثالثين

مقبول٨٣.٧٤٣٦٦٥.٦٠٩٤الشمريشھالء منذر عبدالحسن ضاحي أنثى الفيزياءبكالوريوس٢ ٩١/١/٢١٢٠١٢

العلومجامعة بغداد
٢٦٤٥  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨٤ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالعلوم /  جامعة ديالىكلية أو معھد

فيزياء / الحالة الصلبةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

مقبول٧٥.٢٠٧٤٣٦٣.١٠١٦محمد عبد الجبار محمد ابراھيم ذكر الفيزياءبكالوريوس٣ ٩٠/٦/٩٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٤٠٥٤  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

مقبول٧٥.٨٢٣٨٦٢.٧٩٦٨العزاويھيام فاضل خضير حمزة أنثى الفيزياءبكالوريوس٤ ٩٠/١٠/٢٢٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
٣٥٧٢  ٢٢ سنة،  ١١ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٤.٨٨٢٨٥٩.٣٨٢٨العزاويايمان صفاء نوري سعيد أنثى الفيزياءبكالوريوس٥ ٩١/١/٢١٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
١٧٧٣  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثالثين

مقبول٧٦.٤٦٢٨٥٩.٣٢٦الشمريعلي احمد حسن محمد ذكر الفيزياءبكالوريوس٦

. ذوي ضحايا االرھاب

٩٠/٢/٩٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
١٣٤٤  ٢٣ سنة،  ٧ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٥.٢٠٢٢٧٥٨.٩٨٧٣الحياليميادة فيصل خليل ابراھيم أنثى الفيزياءبكالوريوس٧ ٩١/٧/١٩٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٣٤٤٥  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٨.٤١٤٦٥٧.٧٧١٨التميمياحمد ياسين كاظم علي ذكر الفيزياءبكالوريوس٨ ٨٩/١/١٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٢٣٦٣  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٢.٦٦٣١٥٧.٣١٧الزھيريوسام عبد الكريم حسين محمود ذكر الفيزياءبكالوريوس٩ ٨٩/٩/٣٠٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٢٣٢٦٤٧ سنة،  ١١ شھر،  ٣٠ يوم ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٠.٦٢١٨٥٠.٩٨١٧القيسينور حميد نصيف جاسم أنثى الفيزياءبكالوريوس١٠ ٨٩/١١/١٨٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٢٣٢٦ سنة،  ١٠ شھر،  ١١ يوم ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٧١.٥٥٨٥٠.٨٣٧١الجعفريامال احمد حنون مشعل أنثى الفيزياءبكالوريوس١١ ٨٤/١٠/٨٢٠٠٦

العلومجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٨/٢١ / باحث
٢٨١٧٥٢ سنة،  ١١ شھر،  ٢١ يوم ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٨.٥٩١٤٤٧.٣٤١١الراشديمھند ابراھيم عبد حميد ذكر الفيزياءبكالوريوس١٢ ٩١/٤/١٩٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين  ٢٢ سنة،  ٥ شھر،  ١٠ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨٥ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣



٢٠١٣ ٢٠١٤للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالعلوم /  جامعة ديالىكلية أو معھد

فيزياء / الحالة الصلبةفي التخصص العلمي

القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
آخر شھادة حصل عليھا أم ال في عامالمواليد

مستوف لكفاءة
الحاسوباللغة

٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول

ٍغير مستوف للشروط٦٦.٠٥٠٤١.٥٦٥٥العبيديبان بدر وھيب محمد أنثى الفيزياءبكالوريوس١٣ ٨٩/٨/١٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
ترتيبھا العشرين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثالثين  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ٢٨ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

خالصة المعلومات لھذه الكلية أو المعھد: (العلوم /  جامعة ديالى)، حيث تكررت طلبات الدراسة فيھا (  ١٩ ) مرة /  مرات ٥٥.٧٠٩٨٨٦٤٥متوسط أساس المفاضلة٨٤.٤٣المعدل األعلى٦١.١٦٤المعدل األدنى٧١.٣٢٠٢٦٣٩١متوسط المعدالت*

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨٦ من ٢٩٨٦ أيلول،  ٢٠١٣


