
الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قسم الدراسات العليا
رئاسة جامعة ديالى

٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية االساسية / جامعة ديالىكلية أو معھد
دكتوراهالشھادة 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٨٣٫٣٨٨٣٠٥٨٫٥٣٢٨البياتياسماء سعد ياس صالح أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادماجستير١
تربوي

٧٤/٥/١٧٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/٢/١٦ / مدرس مساعد ٩٤١  ٤٠ سنة،  ٤ شھر،  ١٣ 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٠٫٥٨٣٥٥٦٥٫٣٤٩٨الربيعيدعاء معن عبد الھادي صالح أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادماجستير١
تربوي

٨٩/٨/٣١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ٥٧٦٣  ٢٥ سنة،  ١ شھر، 

مقبول٨٠٫٤٤٤٥٤٦٢٫٧١٦٤األمويميثاق ظاھر فليح حسن أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادماجستير٢
تربوي

غير مشمول بضوابط الخدمة كونة  متقدم على الدكتوراه

٧٨/٧/١٥٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٤/٨/٦ / مرشد تربوي ١٨٥٥  ٣٦ سنة،  ٢ شھر،  ١٥ يوم 

ليس للمتقدم الخدمة الوظيفية الكافية بعد آخر شھادة

مقبول٧٨٥٣٦١٫٧٥الخياطجنان صالح محمد جواد أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادماجستير٣
تربوي

٦٧/١١/٢
٠

٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٤/٢/٩ / مدرس مساعد ٤٦١٦٧١ سنة،  ١٠ شھر،  ١٠ يوم

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٨٫١٦٦٦٠٦١٫٧٤٩٦العنبكيعالء سعيد حارث حسن ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادماجستير٤
تربوي

٨٤/٧/١٦٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٠٤٧  ٣٠ سنة،  ٢ شھر،  ١٤ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٦٫٧٢٢٥٢٦١٫٢٣٣٢العبيديھبة احمد مھدي صالح أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادماجستير٥
تربوي

٩٠/٢/١١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ٣١٦٥  ٢٤ سنة،  ٧ شھر،  ١٩ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٧٫٤٤٤٤٥٥٩٫٠٦٦٤العزاوياياد طالب محمود علوان ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادماجستير٦
تربوي

٨٨/١١/١
٦

٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ٢٥١٥٥٧ سنة،  ١٠ شھر،  ١٤ يوم

دعاء عبد الجبار فيصل
مصطاف

تنحية عند المنافسة٧٧٫٥٥٥٣٣٥٦٫٧٨٣الخزرجي أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادماجستير٧
تربوي

٨٧/٤/١١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى   ٢٧ سنة،  ٥ شھر،  ١٩ يوم 
٣٣٤٠

تنحية عند المنافسة٧٧٫٤٧٢٣١٥٦٫٣٣٣٢الكنانيزينب مجيد حميد السيد حميد أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادماجستير٨
تربوي

٨٨/١٠/٣
١

٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ٢٧٤٦  ٢٥ سنة،  ١١ شھر، 

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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٨٢٫٩٤٤٥١٫٤٣٦٥٫٢٥٢٢الزيديلمياء جبار كاظم حميد أنثى التربية الرياضيةماجستير١ ٦٩/٥/١٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٣/١٢/٣١ / مدرس مساعد ٤٣٦١  ٤٥ سنة،  ٤ شھر،  ١٥ يوم 

مقبول٨١٫٨٨٨٤٨٫٥٧٦٢٫٧٤٧الزبيديعلي حميد علي فرحان ذكر التربية الرياضيةماجستير٢ ٩٠/١٠/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٣/١٠/٢٩ / مدرس ٢٣١٤٦٤ سنة،  ١١ شھر،  ٢٩ يوم

تنحية عند المنافسة٨٣٫٨٣٣٥١٫٤٣٦٢٫٦٣٥٦الزھيريمحمد توفيق حسن علوان ذكر التربية الرياضيةماجستير٣

غير مشمول بضوابط الخدمة كونة  متقدم على الدكتوراه

٧٨/٣/٥٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٤/٨/١١ ٩٣٢  ٣٦ سنة،  ٦ شھر،  ٢٥ يوم 

ليس للمتقدم الخدمة الوظيفية الكافية بعد آخر شھادة

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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٩٫١٣٨٦٠٧٣٫٦٣٢٨الطعمةاياد محمد صالح سلمان ذكر التربية الرياضيةماجستير١ ٦٤/١١/١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ٤٩٢٠٦٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٩ يوم

١٠٠ متقدم على أنه مبدع

وميض طارق ستار عبد
الرحمن

مقبول٨٠٫٠٨٣٦٥٫٧١٧٠٫٧٩٢٦العظماوي ذكر التربية الرياضيةماجستير٢ ٧٩/١٠/١
٠

٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/١١/١١ / مدرس ٣٤ سنة،  ١١ شھر،  ٢٠ يوم

٦٦٦

٦٠ متقدم على أنه مبدع

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٩٫٨٢٩٥٤٫٢٩٦٢٫٩٥٤٦التميميرفاه رشيد خليفة جواد أنثى التربية الرياضيةماجستير٣ ٧٢/٥/١٣٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/١٢/٣١ / مدرس مساعد ٣٢٥٢  ٤٢ سنة،  ٤ شھر،  ١٧ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٩٫١١١٤٨٫٥٧٦٠٫٧٣٠٨األوسيمحمد علي ابراھيم محمد ذكر التربية الرياضيةماجستير٤ ٨٨/١/٢٩٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٦٥٥  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ١ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

مقبول٧٧٫١٢٨٥٤٫٧١٦٠٫١١٩٦الزبيديمحمد وھيب مھدي ويس ذكر التربية الرياضيةماجستير٥ ٧٧/٨/٣٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٣٤٥  ٣٧ سنة،  ١ شھر،  ٢٧ يوم 

مقبول٧٤٫٩٧٢٥١٫٤٣٥٨٫٨١٩المجمعيمحمود وادي حسين حسن ذكر التربية الرياضيةماجستير٦ ٨٨/١٢/٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى ١١٦٠  ٢٥ سنة،  ٩ شھر،  ٢٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٢٫٩٧٢٥١٫٤٣٥٧٫٢١٩السامرائياحمد حسن لطيف جاسم ذكر التربية الرياضيةماجستير٧ ٨٨/١/٢٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى ١١٥٢  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٧١٫٢٧٧٥٤٫٢٩٥٦٫٩٢٣٤الديريقيس عبد الجليل محمد جاسم ذكر التربية الرياضيةماجستير٨ ٧١/٩/١٠٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٣/٢/٢٧ / مدرس مساعد ٢٠٤٦  ٤٣ سنة،  ٢٠ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٤٫٧٨٦٤٧٫١٤٥٦٫٥٠٠٢الخزرجيمثنى ستار حسين ھادي ذكر التربية الرياضيةماجستير٩ ٧٨/١/٢٣٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٥٢٩  ٣٦ سنة،  ٨ شھر،  ٧ يوم 

اللغة العربية/ طرائق تدريس اللغة العربيةفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٨١٫٧٧٧٦٠٦٦٫٦٦٦٢الحميريھديل حميد علو سلمان أنثى اللغة العربية/  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير١ ٧٤/٤/١٦٢٠٠٣

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٣/٣/١١ / مدرس ٣٩٧٣  ٤٠ سنة،  ٥ شھر،  ١٤ يوم 

مقبول٨٠٫٠٧٦٥٨٦٢٫٨٤٥٦العزاويانتصار كيطان ھزاع ناصر أنثى اللغة العربية /  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٢ ٨٠/٥/٧٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/٤/٢٥ / مدرس ١٧٤٧  ٣٤ سنة،  ٤ شھر،  ٢٣ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية/ طرائق تدريس اللغة العربيةفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٩٫٥٢٧٥٨٦٢٫٧٦٦٢الكنانيسلوان خلف جاسم محمد ذكر اللغة العربية /  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٣ ٨٦/٤/١١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٠٤٩  ٢٨ سنة،  ٥ شھر،  ١٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٨١٫٢٢٢٤٩٦٢٫٦٣٣٢الشمرياحالم فاضل مصلح نجم أنثى اللغة العربية /  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٤ ٦٨/١١/١٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/٩/٤ / مدرس ٤٥١٦٦٦ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٩ يوم

تنحية عند المنافسة٧٩٫٥٨١٥٠٦١٫٦٤٨٦المجمعيبتول فاضل جواد ھزاع أنثى اللغة العربية /  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٥ ٦٧/٧/١٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١١/٤/٢٥ / مدرس مساعد

١٨٦٠  ٤٧ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٩٫١٣٨٤٨٦٠٫٨٣٢٨الشمريحسن خلف جاسم حسين ذكر اللغة العربية/  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٦ ٦٦/٣/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٣/١٢/١٨ / مدرس مساعد ١٠٦٥  ٤٨ سنة،  ٦ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٢٫١١١٣٩٦٠٫٢١٦٦السامرائيباسم علي مھدي صالح ذكر اللغة العربية /  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٧ ٧٦/٤/٩٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠٦/١/١٦ / مدرس مساعد

١٤٤٩  ٣٨ سنة،  ٥ شھر،  ٢١ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٦٫٠٢٧٤٩٥٨٫٥١٦٢العزاويايناس خلف محمد زكي أنثى اللغة العربية /  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٨ ٧٤/٨/٥٢٠٠٢

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٢/١١/٢٦ / مدرس مساعد ٢٦٣٦  ٤٠ سنة،  ١ شھر،  ٢٥ يوم 

سوزان عبد الستار عبد
الحسين جاسم

تنحية عند المنافسة٧٦٫٧١٧٤٧٥٨٫٤٣٠٢الحبيب أنثى اللغة العربية /  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٩ ٨٨/٤/٣٠٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى   ٢٦ سنة،  ٥ شھر، 

١٤٤٦

تنحية عند المنافسة٧٧٫٧٢٢٤٠٥٦٫٢٣٣٢الجرادجاسم محمد شكير محمود ذكر اللغة العربية /  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير١٠ ٧٩/٢/٢٨٢٠١٣

التربيةجامعة تكريت وزارة التربية منذ:  ٢٠١٣/١١/١٣ / مدرس ١١٢١  ٣٥ سنة،  ٧ 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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٠٫٠٢٥٦٣٧٠٫٦١٥الخفاجيعبد الحسين احمد رشيد عباس ذكر اللغة العربية/  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير١

ًلديه عدم ممانعة على وفق االستمارة االلكترونية  المقدمة الى الوزارة  والمرفقة منھا نسخة طيا

٦٤/٦/٨٢٠١٠

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٠/١١/٣٠ / مدرس مساعد

٢٨٥٢  ٥٠ سنة،  ٣ شھر،  ٢٢ يوم 

٦٠ متقدم على أنه مبدع

عمر المتقدم عند التقديم يتجاوز شرط العمر

مقبول٨٢٫٥٨٦٧٦٧٫٦٤٨الجنابيمريم خالد مھدي كاظم أنثى اللغة العربية /  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٢ ٧٩/٤/٣٢٠١٠

التربيةجامعة بابل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٠/١١/٣٠ / مدرس مساعد

٣٣٦١  ٣٥ سنة،  ٥ شھر،  ٢٧ يوم 

٠ متقدمة على أنھا مبدعة

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية/ طرائق تدريس اللغة العربيةفي 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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨١٫٥٥٥٧٠٦٧٫٥٨٣الدوريعمر ھشام بھلول عبد الوھاب ذكر اللغة العربية/  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٣ ٨٢/٥/١٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٢/١٠/٢٢ / مدرس مساعد

١٩٧٤  ٣٢ سنة،  ٤ شھر،  ٢٩ يوم 

مقبول٨٥٫٢٥٥٣٦٧٫٢الخزرجيابتسام جاسم حسين علي أنثى اللغة العربية/  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٤ ٧٩/١١/١
٣

٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٤/٢/٢٧ / مدرس ٣٤٤٨٦١ سنة،  ١٠ شھر،  ١٧ يوم

تنحية عند المنافسة٨٦٫٦٩٤٥٦٦٦٫٦٦٦٤العلكاوياالء عبد الحسين علوان جدي أنثى اللغة العربية/  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٥ ٧٦/١١/٢
٦

٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٤/٨/١١ / مدرس ٣٣٣٦  ٣٧ سنة،  ١٠ شھر،  ٤ يوم 

مقبول٨١٫٢٠٥٥٨٦٣٫٢٧٣الدليميصھيب خليل سھيل ضاحي ذكر اللغة العربية /  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٦ ٧٠/٧/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٦٤٣  ٤٤ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٨٫٣٨٨٦٢٦٢٫٥٣٢٨القيسيعمر فاضل غالم محمد ذكر اللغة العربية /  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٧ ٨٨/١١/٣٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٥١٩٤٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٧ يوم

٠ متقدم على أنه مبدع

تنحية عند المنافسة٨١٫٢٧٧٤٩٦٢٫٣٦٦٢الشمريمؤيد سعيد خلف مشخول ذكر اللغة العربية/  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٨ ٧٥/٧/١٢٠٠٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠٨/٤/٢٢ / مدرس

١٦٦٠  ٣٩ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٠٫٢٨٩٥٤٦١٫٣٢٣٤التميميايمن عبد العزيز كاظم خميس ذكر اللغة العربية/  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير٩ ٨١/٥/٢٢٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٢/١/١٠ / مدرس مساعد

١١٣٦  ٣٣ سنة،  ٤ شھر،  ٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٣٫٣٨٨٤٢٦٠٫٨٣٢٨الجشعميشذى مثنى علوان محمد أنثى اللغة العربية /  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير١٠ ٧٩/٥/٢٠٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٣/٩/٤ / مدرس

١٦٣٢  ٣٥ سنة،  ٤ شھر،  ١٠ يوم 

٠ متقدمة على أنھا مبدعة

تنحية عند المنافسة٧٥٫٨٦١٥١٥٨٫٦٦٦٦المشھدانيشيماء باسم محمد حمود أنثى اللغة العربية /  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير١١ ٨٤/٣/٥٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٢٤٧  ٣٠ سنة،  ٦ شھر،  ٢٥ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية/ طرائق تدريس اللغة العربيةفي 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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٢٫٣٨٤٤٤٥٥٫٠٣٠٤العزاويابراھيم خالص حسين موسى ذكر اللغة العربية/  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير١٢ ٧٩/٣/٢٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٥٤١  ٣٥ سنة،  ٦ شھر،  ٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥٫١٣٨٤٥٥٤٫٠٨٢٨الخزرجينغم خالد جاسم محمد أنثى اللغة العربية /  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير١٣ ٨٦/١١/٧٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ٢٧٠٠ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٣ يوم

عبد المنعم عبد القادر محمد
نصيف

ٍغير مستوف للشروط٧٩٫٣٥٨٠٤٧٫٦١٤٨العرناوط ذكر اللغة العربية /  طرائق تدريس اللغة العربيةماجستير١٤ ٦٥/٤/٢١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى   ٤٩ سنة،  ٥ شھر،  ٩ يوم 

٠٠

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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧٢٫١١٧٥٢٦٠٫٢٤١٣الخزرجيعباس لطيف جاسم عبود ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١
تربوي

٨٦/٢/١٨٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/١٢/١٧ / مدرس
٢٠٤٣  ٢٨ سنة،  ٧ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع تسعة عشر

مقبول٧١٫٣٦٥٤٦٥٧٫٢٢٧٣الخزرجياثير عماد داود سلمان ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢
تربوي

٩٠/٥/١٣٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠٤٠  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه الرابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

تنحية عند المنافسة٧١٫٢٧٦٣٩٥٥٫٨٩٢٧الصميدعيعالء خضير نصيف جاسم ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٣
تربوي

٨٧/٣/٤٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١١٤٣  ٢٧ سنة،  ٦ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه التاسع والعشرين ضمن دفعته من مجموع تسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٩٣٩٣٤٥٥٫٨٤٩٥العباديسلمان محمود جاسم عجرش ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٤
تربوي

٨٧/٩/٥٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٧٣٩  ٢٧ سنة،  ٢٥ يوم  ترتيبه الثالثين ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٩٥٢٢٦٥٢٫٣٣٥٦الزبيدياسراء وليد جليل احمد أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٥
تربوي

٩٠/٤/٢٢٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٤٥٢  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا الثامنة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

ٍغير مستوف للشروط٧٠٫٨٦٦٠٤٤٫٩٧٧٢النعيميعلي مصطفى عباس حسين ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٦
تربوي

٨٩/١٠/٦٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٤٠٠ سنة،  ١١ شھر،  ٢٤ يوم ترتيبه الحادي والثالثين ضمن دفعته من مجموع تسعة وخمسين

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٣٫٢٤١٥٦٦٩٫٣٥٥٧الطائيغسان غضنفر حميد علي ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١
تربوي

٩١/٢/١٨٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٦٥١  ٢٣ سنة،  ٧ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

مقبول٧٩٫١٤٥٧٦٦٫٧١٧٣العزيبسمة محمد عباس علي أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢
تربوي

٩١/١١/٢
٥

٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠٥٥  ٢٢ سنة،  ١٠ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وسبعين

مقبول٧٦٫٠١٨٦٦٦٦٫١٣٨٦النداويھدى عبد العاكف كنعان عليوي أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٣
تربوي

٩٣/١/١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٣٤٣  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وسبعين

مقبول٨٣٫٠١٣٤٣٦٥٫١٠٣٦العزاوينيران عبد مھدي صالح أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٤
تربوي

٩٠/٧/٢٣٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٥٢٤  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وخمسين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

مقبول٨١٫٥٣٥٤٥٦٥٫٠٢٣٨الكرخيغسق زھير عويد عبد الحسين أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٥
تربوي

٩١/١١/٢
٨

٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١١٣٨  ٢٢ سنة،  ١٠ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وسبعين

تنحية عند المنافسة٨٣٫٨٢٥٣٥٦٤٫٤١٧٧ازھار محمد عبد منصور أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٦
تربوي

٨٨/٤/٨٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٧٣٠  ٢٦ سنة،  ٥ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٩٫٤٩٨٤٦٦٤٫٣٥١٨الكرخيلبنى نايف سعدون مصطاف أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٧
تربوي

٩١/٧/٢٢٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٨٣٣  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٦٫٧٤٢٥٣٦٤٫١٨١٣الراشديعماد خالد مغير فرھود ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٨
تربوي

٩٠/١٢/٢
٠

٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٣٤٣  ٢٣ سنة،  ٩ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

تنحية عند المنافسة٨٧٫١٢٥٣٦٦٤٫١٤١٧العزاوياحمد حسن موسى برغش ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٩
تربوي

٨٨/١٢/٥٢٠١٠

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١٣ / مدرس
٠٠  ٢٥ سنة،  ٩ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع ثالثين

تنحية عند المنافسة٨١٫٢٠٣٤٧٦٣٫١٢١٨البياتيسماح عباس صالح ھادي أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٠
تربوي

٨٩/٤/٦٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٥ سنة،  ٥ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع ستة وثالثين

تنحية عند المنافسة٨٢٫٢٢٢٣٨٦٢٫٤٥٥٤الشمريشذى جاسم محمد حسن أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١١
تربوي

٨٨/٤/٢٨٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٦٠  ٢٦ سنة،  ٥ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٤٦٦٣٦٠٫٧٢٣٣الخيالنيجابر موسى عبد هللا داود ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٢
تربوي

٨٨/٩/١٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠٣٧  ٢٦ سنة،  ٢٩ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته من مجموع سبعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٧٫٢٧٣٣٢٥٩٫٩٤٤٢التميميحيدر علي كاظم شنداخ ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٣
تربوي

٨٨/٦/٢٢٠١٢

التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
٠٦١  ٢٦ سنة،  ٣ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع ستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٨١٫١٧١٣١٥٩٫٨٥٤٨الربيعيخالد باسم عيسى محمود ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٤
تربوي

٩٠/١٢/٢
٦

٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٨٠  ٢٣ سنة،  ٩ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع سبعة وستين

تنحية عند المنافسة٧٦٫٦٦١٤٧٥٩٫٧٧٤٤العزاويزيدون عباس خضر عباس ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٥
تربوي

٨٩/١/٣٠٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٧٠  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع ستة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٤٫٢٩٨٤٤٥٨٫٩٦٣١لقاء عادل جاسم عزيز أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٦
تربوي

٨٨/٩/٢١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٤٣٥  ٢٦ سنة،  ٩ يوم  ترتيبھا السادسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وستين

تنحية عند المنافسة٧٦٫١٩٦٤٠٥٨٫٣٣٤٣المياحيخالد مجول عيدان معلة ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٧
تربوي

٩٢/٥/٤٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٩٠  ٢٢ سنة،  ٤ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٢٫٠٢٢٣٨٥٧٫٩٢١١التميميسراب علي سلمان حبيب أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٨
تربوي

٨٥/٧/٢٦٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٩٦٠  ٢٩ سنة،  ٢ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة عشر

تنحية عند المنافسة٧١٫٢٨٤٤٢٥٧٫٢٠٩٣العبيديھدى محمود احمد محمود أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس١٩
تربوي

٨٩/١/١٨٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٦٥٢  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا الخامسة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٣٩٨٣٧٥٧٫١٥١٥المفرجيرنا زيدان خلف حمود أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢٠
تربوي

٩٠/٣/٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢١٥٦  ٢٤ سنة،  ٦ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا الخامسة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وستين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٨٨٧٤٩٥٦٫٥٥٠١النداوياشواق طالب محمود عطية أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢١
تربوي

٩٣/٤/١٨٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٣٥٧  ٢١ سنة،  ٥ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا التاسعة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وستين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٨٩١٣٣٥٤٫٦٩٤٣الزھيريعبد هللا دحام عباس علي ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢٢
تربوي

٩٠/٣/٢٧٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٤٠  ٢٤ سنة،  ٦ شھر،  ٣ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع سبعة وستين

تنحية عند المنافسة٦٧٫٣٥٣٣٥١٫٦٢٦٧الكياليمروان ماھر مھدي عبد ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢٣
تربوي

٩١/٦/٥٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٣٤٦  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه التاسع واألربعين ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٧٫٧٨٣٤٤٥١٫٥٥٣١الغريرياحمد سعد عباس حسين ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢٤
تربوي

٩٠/١/١٠٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الثالث واألربعين ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٥٫٠٨٧٤١٥٠٫٥١٦١العامريافراح عباس محسن كفش أنثى االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢٥
تربوي

٩٠/٧/١٤٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٤٢٦  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبھا الثانية والستين ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وسبعين

ٍغير مستوف للشروط٧٥٫٢٩٠٤٨٫٦٨١٥الھمونديعمار طالب جاسم قاسم ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢٦
تربوي

٩١/٣/١٧٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته من مجموع سبعة وستين

الغياب عن االمتحان التنافسي

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٩ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

ٍغير مستوف للشروط٧٢٫٩٥٢٠٤٦٫٨٢٦٨التميميعلي شاكر عبد االمير جواد ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢٧
تربوي

٩٢/٧/١٩٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه التاسع والعشرين ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٥٫١٤٩٣٠٤٥٫٩٢٢٧الربيعيمرتضى قاسم حسن علوش ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢٨
تربوي

٩١/٧/١٦٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه الحادي والستين ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

ٍغير مستوف للشروط٦٧٫٤٠٦٠٤٣٫٨١٣٩البياتيكرار علي احمد موسى ذكر االرشاد النفسي والتوجيه التربوي /ارشادبكالوريوس٢٩
تربوي

٩٠/٣/١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ٠٠  ٢٤ سنة،  ٦ شھر،  ٢٩ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٨٢٫٦٢٤٥٫٧١٦٥٫٧٣٤٩القيسياحمد شمس الدين عبد هللا مجيد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١ ٧٣/١/٧٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٨/٦ / مدرس
٧٣٦  ٤١ سنة،  ٨ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع سبعة وسبعين

مقبول٧٧٫٤٢٩٣١٫٤٣٦٠٫٤٢١٨المجمعيفرح خضير ياس خضير أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢ ٩٢/٧/٢٣٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٣٥٢  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٤٤٤٤٫٢٩٥٧٫١٩١٣التميميرشيد عنان جواد كاظم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣ ٧٥/٦/١٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/٩/١ / مدرس
١٥٣٩  ٣٩ سنة،  ٣ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه العشرين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٣٦٢٤١٫٤٣٥٦٫٩٩٣٣الزبيديھادي ظافر ھادي ويس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤ ٨٢/١٢/٢
٨

٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٠٣٨  ٣١ سنة،  ٩ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

تنحية عند المنافسة٧٢٫٢٦٢٣٤٫٢٩٥٦٫٢٣٧٥التميميفاطمة حميد عكاب يوسف ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥ ٧٠/١/١٧١٩٩٤

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩٤/١٢/٧ / مدرس
١٧٣٩  ٤٤ سنة،  ٨ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه الرابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع مئة وواحد وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٩٥٤٣٢٫٨٦٥٦٫٠٨٨٤الكرويعدنان صالح حمد بالل ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٦ ٦٢/١/١٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٤٤٥  ٥٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع سبعة وثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٠ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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تنحية عند المنافسة٦٨٫٥٤٣١٫٤٣٥٤٫٥٣٢٥الحياليناھض فليح حسن مشعل ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٧ ٨٠/٣/٥٢٠٠٦

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٩/٢ / مدرس
١٠٣٧  ٣٤ سنة،  ٦ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٧٫٦٨٤١٫٤٣٥٤٫٠٩٣٨الدليميعال ضاري ھامل علي أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٨ ٨٧/١/١٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة صنعاء (يمن) وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/١/٢١ / مدرس ٢٨٧٦  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٩٫٧١٦٥١٫٤٣٥٣٫٢٢٩٧الفرجيمثنى اياد قدوري حميد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٩ ٧٧/٣/٣٢٠٠٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١١٦٧  ٣٧ سنة،  ٦ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع ثمانية وعشرين

٠ متقدم على أنه مبدع

تنحية عند المنافسة٧٠٫٣٣٢٣٢٫٨٨٥٢٫٥٧٤٢الساعديانور حميد علوان محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٠ ٨٥/٦/١٤٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى ٨٦٨  ٢٩ سنة،  ٣ شھر،  ١٦ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٥٫١٨٩٣٢٫٨٦٥٢٫٣٧١٢العزيمحمد عزيز ابراھيم محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١١ ٧٩/١/٢٠٢٠٠٦

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٣/١٣ / مدرس
١٣٤٨  ٣٥ سنة،  ٨ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٢٫٧٦٣٣٧٫١٤٥٢٫٣٣٦٤الزھيريعدي زھير عبد حسين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٢ ٨١/٩/٢٤٢٠٠٦

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٦ / مدرس
٢٦٦٩  ٣٣ سنة،  ٦ يوم  ترتيبه الثالث والعشرين ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٦٥٣٢٥٫٧١٥٢٫٢٣٤٦الشمريخلف جالل ابراھيم حسن ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٣ ٧٢/٧/٢٤٢٠٠٦

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٤٥  ٤٢ سنة،  ٢ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه الخامس ضمن دفعته من مجموع خمسة وعشرين

تنحية عند المنافسة٥٨٫٩٤٤٠٥٢٫١٧٣٦الطائيحسام ناظم شياع عباس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٤ ٧٦/٧/١٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى محافظة ديالى منذ:  ٢٠٠٨/٩/١ / م.  مدير
١٢٥٧  ٣٨ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الخامس والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية وسبعين

٦٠ متقدم على أنه مبدع

تنحية عند المنافسة٦١٫٤٣٥٤١٫٤٣٥١٫٧٤٦٨المجمعيفائق عبد هللا عبد الوھاب نجم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٥ ٨١/٨/٢٤٢٠٠٥

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/١٢/١٢ / مدرس
٢١٦١  ٣٣ سنة،  ١ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه العاشر ضمن دفعته من مجموع ثمانية عشر

٠ متقدم على أنه مبدع

تنحية عند المنافسة٦٣٫٢٩٣٧٫١٤٥١٫٦٥٢٦التميميمحمد فيصل خليفة ابراھيم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٦ ٧٧/٧/١٥٢٠٠١

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/٧ / مدرس
١٠٥١  ٣٧ سنة،  ٢ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه العاشر ضمن دفعته من مجموع خمسة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٨٧٨٤٤٫٢٩٥٠٫٩٩١١الزبيديالحسين حميد علي فرحان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٧ ٩١/١/٦٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١١٣٤  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه األربعين ضمن دفعته من مجموع إثنان وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١١ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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تنحية عند المنافسة٥٩٫٧٣٤٤٤٫٢٩٥٠٫٨٢٢٦التميميعقيل حسن عبد كاظم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٨ ٨٦/٤/٢٠٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة بغداد
١٤٤١  ٢٨ سنة،  ٥ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع ثمانين

تنحية عند المنافسة٦١٫٥٩٣٨٫٥٧٥٠٫٧٨١٨الجبورياوس ابراھيم محمد علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٩ ٨٣/٩/١٧٢٠٠٦

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٧ / مدرس
٣٧٥٨  ٣١ سنة،  ١٣ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٧٤٢١٧٫١٤٥٠٫٧١٨٢العزاويعبد الرحمن يوسف بكر محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٠ ٨٨/١٢/١
٠

٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٧٢٨  ٢٥ سنة،  ٩ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الرابع عشر ضمن دفعته من مجموع ستة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٣٫٢٩٩٣٠٤٨٫٦٦٢٧المعموريحسين كاظم عبد هللا حسون ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢١ ٧٩/٧/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٧٣٠  ٣٥ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الحادي والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦١٫٦٢٣٠٤٨٫٢٦٢٩العباديعمار طالل احمد غايب ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٢ ٨١/١٢/١
٣

٢٠٠٦

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٦ / مدرس
٢١٥٣  ٣٢ سنة،  ٩ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه الحادي والثالثين ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٤٫٠٨٤٣٥٫٧١٤٧٫٣٤٣٢ماھر احمد علوان محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٣ ٧٨/١١/١٢٠٠٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/٧ / مدرس
٣٥٠٠ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٩ يوم ترتيبه األربعين ضمن دفعته من مجموع ستين

تنحية عند المنافسة٦٢٫٧١٤٢٧٫١٤٤٧٫١٢٩٧الكرخيعمر داود سلمان جسام ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٤ ٨٠/٦/٤٢٠٠٦

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٦ / مدرس
٩٢٧  ٣٤ سنة،  ٣ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

ٍغير مستوف للشروط٧٢٫٦٥٠٤٦٫٤٩٣٢ياسر محمد مطشر حسين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٥ ٨٨/٧/١٢٠١٢

التربية األساسيةالجامعة المستنصرية
٠٠  ٢٦ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الرابع عشر ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٠٫٠٦٣٢٫٨٦٤٦٫٣٣٣٣العنبكيصباح علي حميدي جواد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٦ ٧٨/٦/١٢٠٠٢

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/٣ / مدرس
١١٤٥  ٣٦ سنة،  ٣ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثالث والعشرين ضمن دفعته من مجموع سبعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦١٫٢٩٦٢٥٫٧١٤٦٫٢٩٢٦الرجيبيرائد خليل ابراھيم كاظم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٧ ٨٤/٧/٢٠٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٢٥٦  ٣٠ سنة،  ٢ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الثالثين ضمن دفعته من مجموع ستة وثالثين

تنحية عند المنافسة٥٨٫٧٢٧٣٠٤٥٫٩٣٩١العنبكيعباس جعفر عباس محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٨ ٧٩/٧/١٢٠٠٤

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/٣ / مدرس
١٢٣٥  ٣٥ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه العاشر ضمن دفعته من مجموع سبعة عشر

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٢ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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تنحية عند المنافسة٥٨٫٧١٨٣١٫٤٣٤٥٫٩٢٢٩التميميعلي جعفر احمد داود ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٩ ٧٦/٨/١٤٢٠٠٥

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٦/١٥ / مدرس
١٦٤٤  ٣٨ سنة،  ١ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبه السابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع أربعة وستين

تنحية عند المنافسة٥٩٫٠٨٣٢٢٫٨٦٤٥٫٠١٢٩العتبيساھر اياد جعفر ھادي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٠ ٨٨/٢/٢٢٢٠١٠

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٤٦٥  ٢٦ سنة،  ٧ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه التاسع والثالثين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وأربعين

تنحية عند المنافسة٥٥٫٦٠٩٣٤٫٢٩٤٣٫٨٠٣٧العكيديعمر اسماعيل خليل وادي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣١ ٨١/١/١٢٠٠٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٧٤٣  ٣٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثالثين ضمن دفعته من مجموع سبعة وثالثين

ٍغير مستوف للشروط٦٥٫٩٨٤٠٤٢٫٧٩٠٤السعدياحمد كريم شھاب احمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٢ ٧٧/١٢/١
١

٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٦ سنة،  ٩ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه الخامس والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٥٩٫٤٧٢٥٫٧١٤٢٫١٢٤٨المصلحيعباس خلف حسين محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٣ ٨٧/٤/٢٨٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٦٠  ٢٧ سنة،  ٥ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسين

تنحية عند المنافسة٥٣٫٩٩٣٠٤١٫٤٩٤التميميمحمد سامي حميد جواد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٤ ٧٤/٨/٤٢٠٠١

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٧٢٩  ٤٠ سنة،  ١ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه الثاني والعشرين ضمن دفعته من مجموع خمسة وعشرين

ٍغير مستوف للشروط٥٨٫٦٩٠٣٨٫٢١٤العزيمحمود ابراھيم محمد اسماعيل ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٥ ٦٦/٧/١٥٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٤٨ سنة،  ٢ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه الخامس ضمن دفعته من مجموع عشرة

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

نبراس عبد الستار حسوب
حمودي

مقبول٨٥٫١٦٥٤٧٫١٤٦٧٫٦٠٨٦األوسي أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١ ٩٢/٥/٢١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى   ٢٢ سنة،  ٤ شھر،  ٩ يوم 

١٦٢٨ ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وأربعين

مقبول٧٩٫٤٧٣٥٠٦٦٫٧٨٨٦السامرائيامجد محمد وھاب صالح ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢ ٩٠/٤/٢٣٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٨٧٦  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه السادس ضمن دفعته من مجموع إثنان وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٣ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٥٫٢٨٦٥١٫٤٣٦٦٫٧٦٢٦التميميمحمد كاظم صالح مھدي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣ ٧٤/٥/٢٦٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٩/١ / مدرس
١٦٥٤  ٤٠ سنة،  ٤ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع سبعة وسبعين

٦٠ ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب، ومتقدم على 

أنه مبدع

مقبول٨٢٫٧٥٢٤٢٫٨٦٦٦٫٥٩٤٨ليث عامر عبد الجبار كاظم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤ ٩٢/١/١٦٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٣٦٠  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع ستة وثالثين

تنحية عند المنافسة٨٦٫٠١٨٣٥٫٧١٦٦٫٥٦٤٧العزاويندى داود جمعة داود أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٥ ٧٣/١/١٨٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٦٤٣  ٤١ سنة،  ٨ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع ستة وثالثين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

مروة عبد الكريم عبد الرحمن
احمد

مقبول٧٦٫٧١٧٥٧٫١٤٦٥٫٨٣٦٣الجاجاني أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٦ ٨٩/٤/١٩٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى   ٢٥ سنة،  ٥ شھر،  ١١ يوم 

١٨٥٨ ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٧٫٧٦٥٤٥٫٧١٦٤٫٩٤٩٧الدلفيغفران ابراھيم نعمة محمود أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٧ ٩٠/١٠/٦٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٣٢٢٦٨ سنة،  ١١ شھر،  ٢٤ يوم ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٤٠١٥٧٫١٤٦٣٫٤١٩٩العزاويابراھيم ذياب خليل خميس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٨ ٧٨/١٢/١
٨

٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٠٦٤  ٣٥ سنة،  ٩ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع سبعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٤٥٨٥٧٫١٤٦٢٫٨٢١٥المجمعيمروة محمد جاسم حسين أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٩ ٩٢/٢/٢٣٢٠١٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٨٠  ٢٢ سنة،  ٧ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا السادسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٨٫٦٩٥٤٠٦٢٫٤٣٣٧العزاويعلي اسماعيل خليل ابراھيم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٠ ٩٠/٨/١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٣٤٨  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع إثنان وأربعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٨٢٫٨١٨٣٠٦٢٫٢٣١٧المفرجيمصطفى ذاري كاظم احمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١١ ٩٢/٤/١٩٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٤٣٤  ٢٢ سنة،  ٥ شھر،  ١١ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٤ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٣٫٧١٢٥٠٦١٫٨٣٧٦العزاويشيماء سعدون طعمة محمود أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٢ ٨٠/٣/٩٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٧٣٣  ٣٤ سنة،  ٦ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٧٩٨٤١٫٤٣٥٩٫٤٥٤٩الكرخيمحمد عبد االله سالمة عصفور ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٣ ٨٣/٦/٤٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠٣٣  ٣١ سنة،  ٣ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه الخامس ضمن دفعته من مجموع سبعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٥٫٥١٢٤٢٫٨٦٥٨٫٣٨٥٦العبيدينور ارشد شھاب احمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٤ ٨٩/٨/٥٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع واحد وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٥٫١٨٤٤٧٫١٤٥٨٫٣٧٣١الحياليمحمد رشيد لطيف جواد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٥ ٨٠/٣/٢٤٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٧٤٨  ٣٤ سنة،  ٦ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

٦٠ متقدم على أنه مبدع

تنحية عند المنافسة٧٢٫١٤٧٣٢٫٨٦٥٨٫٠٧٦٣الزيدياحمد سلمان بكي لفتة ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٦ ٧٨/١٢/٢
٤

٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١١٦٨  ٣٥ سنة،  ٩ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه الثالث والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٨٫٣٤٢٤٥٫٧١٥٧٫٧٩٠١األوسياياد رمضان ابراھيم كاظم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٧ ٨٦/٧/٢٧٢٠٠٩

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٩٤٧  ٢٨ سنة،  ٢ شھر،  ٣ يوم  ترتيبه السادس ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٠٧٥٣٧٫١٤٥٧٫٥٦١٧الربيعيھند اكرم رشيد علي أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٨ ٨٧/٣/٢٣٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠٤٩  ٢٧ سنة،  ٦ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا الخامسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة عشر

تنحية عند المنافسة٧١٫١٦١٣٤٫٢٩٥٧٫٤٠٣٨الخزرجيحسين علي خميس علوان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٩ ٩١/٦/١٧٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١١٧١  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع أربعين

تنحية عند المنافسة٧١٫٦٢٧٣٤٫٢٩٥٦٫٩١٤٨الخزرجيمرتضى رشدي حميد رشيد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٠ ٩٠/٦/٢٠٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٤٥٦  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ١٠ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٨٫٧٦٥٤٥٫٧١٥٦٫٢٢٦٨العزاويعماد طه خضير عباس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢١ ٩٠/٤/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٣٤١  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه العشرين ضمن دفعته من مجموع أربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٥ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٦٫٣٨٢٣٤٫٢٩٥٥٫٧٦٩٧العزياحمد عدنان حتروش احمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٢ ٨٧/١٢/١
٢

٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٦٤٩  ٢٦ سنة،  ٩ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه الحادي والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسين

٦٠ متقدم على أنه مبدع

تنحية عند المنافسة٦٩٫١٥٨٣٤٫٢٩٥٤٫٧١٨٧الحمدانيمنتصر ظافر فليح علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٣ ٩٠/٨/٧٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٩٤١  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه الخامس والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٩٩٤٣٢٫٨٦٥٤٫٦١٧٥العبيديمصطفى خالد كريم خرابة ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٤ ٩١/٣/١٩٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٣٣٨  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ١١ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٦٫٩٣٣٤٫٢٩٥٤٫٠١٥٢العبيديصفاء الدين مزھر ايوب محسن ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٥ ٩٠/٧/٣٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٨٦٢  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه الخامس والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٦٩٩٢٧٫١٤٥٣٫٩٩٨الزھيريسھير عادل حميد خميس أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢٦ ٨٨/١٠/١
٧

٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٥١٩٣٩ سنة،  ١١ شھر،  ١٣ يوم ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧١٫٥٤٣٣٢٫٨٦٥٣٫٤٧٤٤العبيديحمزة حامد رشيد احمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٧ ٨٩/٤/٣٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ٨٠  ٢٥ سنة،  ٥ شھر،  ٢٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٥٫٥٣٢٣٧٫١٤٥٢٫٣٩٧٨المندالوييونس خضير يونس بيجو ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٨ ٨٤/٨/٩٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٤٣٩  ٣٠ سنة،  ١ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه الحادي والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٣٣٦٢٥٫٧١٥٢٫٠٦١١العزاويسامر عباس مرزا جاسم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٩ ٨٨/٩/١٧٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٨٥٧  ٢٦ سنة،  ١٣ يوم  ترتيبه الخامس والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٣٤٧٣٤٫٢٩٥١٫٦٤٨٧الردينيحسين منعم محمد حسين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٠ ٨٣/٢/١٥٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١١٤٢  ٣١ سنة،  ٧ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع ستين

تنحية عند المنافسة٦٩٫١١٥٣٠٥١٫٦٠٢٣العبيديياسر احمد جميل خميس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣١ ٨٧/١/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٦٠  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السادس والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٧٫٠٣١٢٧٫١٤٤٨٫١٨٢٤التميميخالد عبد العزيز كاظم خميس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٢ ٨٨/١/١٠٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه السادس والثالثين ضمن دفعته من مجموع واحد وسبعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٦ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة 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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

ٍغير مستوف للشروط٧١٫٢٥٩٠٤٦٫٦٤٤٣العزاويوسام اسماعيل ابراھيم حسين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٣ ٨٣/١٢/١
٣

٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٠ سنة،  ٩ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع ستة وثالثين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٥٨٫٤٠٣٣٠٤٥٫٥٤١٨الشمريعلي حميد احمد عبد هللا ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٤ ٨٢/٨/١٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٦٦٩  ٣٢ سنة،  ١ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه العشرين ضمن دفعته من مجموع عشرين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

ٍغير مستوف للشروط٦٨٫٨٠٧٠٤٤٫٦٦٤٥النعيميحسين عبد الكريم يعقوب مجيد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٥ ٨٩/١/٢٢٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الرابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع واحد وسبعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦٧٫٨٢٠٤٣٫٥٧٩٣النعيميموفق مشرق مھدي عبد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٦ ٨٦/٥/١٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٨ سنة،  ٤ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الحادي والثالثين ضمن دفعته من مجموع واحد وسبعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦٥٫٨٤٢٠٤٣٫٢١٣٣القيسيعلي توفيق عبد منھل ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٧ ٨٩/١١/١١٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٤٠٠ سنة،  ١٠ شھر،  ١٩ يوم ترتيبه الخامس والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة

الغياب عن االمتحان التنافسي

اللغة العربية / طرائق تدريس اللغة العربيةفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٨٦٫٤٩١٣٢٦٦٫٤٠٦الربيعينغم وسام حسن احمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١ ٧٦/٢/٢٢٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٨/١ / معلم جامعي
٢٣٤٨  ٣٨ سنة،  ٧ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وخمسين

مقبول٨٢٫٦٢٨٤٤٦٣٫٨٩٦٢الجواريياسر وھاب احمد حلبوت ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢ ٨٦/٢/٢١٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/١٢/٢٢ / معلم جامعي
١٢٠  ٢٨ سنة،  ٧ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه الثاني ضمن دفعته من مجموع إثنان وستين

مقبول٧١٫٨٩٢٢٥٦٫٧٣٤العزاويبراء سلطان حسن سلطان ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣ ٧٦/٥/٧٢٠٠٢

التربية األساسيةالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٥/٢٤ / معلم جامعي
١٥٦٩  ٣٨ سنة،  ٤ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع ثمانية وعشرين

تنحية عند المنافسة٧١٫٧٦٣٠٥٥٫٩٣٤٣العزاويعثمان علي حسين كاظم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٤ ٧٧/٢/١٢٠٠٠

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/١٠ / مدرس
١٨٦٠  ٣٧ سنة،  ٧ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثالث عشر بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وسبعة وسبعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٧ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / طرائق تدريس اللغة العربيةفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٦٫٩٣٨٤٧٥٥٫٨٦٥٩الطائيمناھل باسم قاسم مصطفى أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٥ ٧٨/٦/١٩٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٦/٣/١٤ / مدرس
١٨٤٤  ٣٦ سنة،  ٣ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا الرابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٨٧١٤٣٥٤٫٧٨العنبكيمروة طالب محي حسن أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٦ ٨٨/٨/٢٤٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٨٦٢  ٢٦ سنة،  ١ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا الثامنة والستين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٨٤٥٣٥٥٤٫١٨٧٦الطائيخمائل جاسم احمد عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٧ ٧٧/٢/١٢١٩٩٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ١٩٩٩/١١/١٤ / مدرس

١١٥٢  ٣٧ سنة،  ٧ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الرابعة والعشرين بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد
وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٥٣٩٢٣٥٣٫٢٣١٣السامرائيوالدة كريم فتاح وھيب أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٨ ٧٢/٤/٢٩٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٢٧  ٤٢ سنة،  ٥ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا الثانية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧١٫٨١١١٩٥٢٫٥٣١٩النعيميافراح ابراھيم عبود عبد هللا أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٩ ٨٦/١/٢٩٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/٨ / مدرس
٤٤٢  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا السابعة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٦٧٥٢٥٥٠٫٨٩٨العزيقصي امن عبد الرحمن نصيف ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٠ ٨١/٧/٢٢٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٨/١ / معلم جامعي
١٢٣٨  ٣٣ سنة،  ٢ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع سبعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٠٧٢٦٥٠٫٨٠٩٦الجنابيماجد عثمان عبد احمد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١١ ٧٢/٥/١٥٢٠٠١

التربية / ابن رشدجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٢/٩/١ / مدرس
١١٦٠  ٤٢ سنة،  ٤ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه الخامس والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنان وثمانين

تنحية عند المنافسة٥٨٫٨٢٩٥٩٥٠٫٤٦٨٦مقداد صالح لطيف صالح ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٢ ٧٧/١٢/١
٥

٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٣ / مدرس
١٩٤٤  ٣٦ سنة،  ٩ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه التاسع بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

تنحية عند المنافسة٦٢٫٤٧٩٤٤٤٨٫٣٤٩٧التميميجمعة علي محمود حسن ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٣ ٧٩/٣/٩٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٧٠  ٣٥ سنة،  ٦ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه التاسع واألربعين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٤٫٠١٢٨٤٨٫٠٤٢٢الشمريرائد ھادي دھش صغير ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٤ ٧٦/١١/١
٨

١٩٩٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ١٩٩٩/١٠/٢٨ / مدرس
٣٧١٢٤٤ سنة،  ١٠ شھر،  ١٢ يوم ترتيبه الخامس بعد المئتين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٢٫٥٨٢٤٤٧٫٠٦٧٤العبيديستار عبد الحسين علوان جدي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٥ ٧٣/٣/٢٢١٩٩٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ١٩٩٩/٥/٥ / مدرس
٨٦٠  ٤١ سنة،  ٦ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه السابع بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وأربعة وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٨ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية االساسية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / طرائق تدريس اللغة العربيةفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٣٫٤٧٣٢٣٤٦٫٦٤٥٢الدليميبشير فاضل عبود فرحان ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٦ ٧٦/٧/١٢٠٠٨

التربيةجامعة ديالى
١٥٢٩  ٣٨ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثامن والخمسين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثمانين

تنحية عند المنافسة٥٧٫٩٦٣٢١٤٣٫٣٠٥٩التميميحسين عادل مصطاف خميس ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٧ ٧٩/٣/١٣٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٤/٢٠ / مدرس
٠٦٢  ٣٥ سنة،  ٦ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه السابع والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وأربعة عشر

ٍغير مستوف للشروط٥٦٫٧٦١٢٣٤٣٫١٨٥٩الدليميعلي محمد ھاشم حمادي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٨ ٨٢/٧/١٧٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٠/١١ / معلم جامعي
١٦٤٧  ٣٢ سنة،  ٢ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه الثاني والعشرين ضمن دفعته من مجموع تسعة وعشرين

ليس للمتقدم الخدمة الوظيفية الكافية بعد آخر شھادة

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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٦٫٧٨٩٣٨٦٧٫٤١٢٩النعيميليث عثمان نصيف جاسم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١ ٩٠/٣/٢٠٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٩٤٩  ٢٤ سنة،  ٦ شھر،  ١٠ يوم 

مقبول٨٥٫٢٥٩٤١٦٧٫٠٢٣٨الشمريسمية عدنان ناصر علي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢ ٩٠/٨/٢٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٢٣٤  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٨٢٫٠٩١٤٦٦٥٫٢١٥١القيسيرشا شاكر محمود جياد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣ ٨٩/٧/٢٧٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٩٤٢  ٢٥ سنة،  ٢ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٨٥٫٤٢٥٣٥٦٥٫٠٣٩٢الدليميمھا علي كرجي نصيف أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٤ ٩٢/١٠/١
٩

٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢١٠٣٧ سنة،  ١١ شھر،  ١١ يوم ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٩٫٧٩١٤٤٦٤٫٠٩٠٤بني ويسسارة عبد الحكيم عيدان فرحان أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٥ ٩١/٨/٢٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٨٤٤  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا التاسعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٨٣٫١٢٢٢٨٦٣٫١٥٣٧العبيدياسالم حاتم عبد الكريم جاسم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٦ ٨٩/٦/٢٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٧٤٧  ٢٥ سنة،  ٣ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٧٫٣٤١٤٠٦١٫٣٧١١الطائينبأ جاسم احمد عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٧ ٩١/١٠/٢
٧

٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٠٤٩  ٢٢ سنة،  ١١ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا الثامنة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٩٫٧٩٩٣٨٦١٫٣٦١الزھيريرغد ابراھيم عباس كريم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٨ ٩١/٨/٦٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٢٢٨  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا الثامنة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وسبعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٩ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٤٫٤٤٧٤٦٦٠٫٩٤٥٦الطائيفادية خليل ابراھيم عبد الحسين أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٩ ٨٣/١/٥٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٣٤٥  ٣١ سنة،  ٨ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا الثانية واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وخمسة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٥٫٩٧٧٣٩٦٠٫٣٣٣٦الشمريمحمود كريم محمود سليمان ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٠ ٨٩/١١/١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٤٢٢٦٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٩ يوم ترتيبه السادس والثالثين ضمن دفعته من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٨١٫٥٥٧٣٠٥٩٫٨٢٨٩المجمعيايھاب مزھر نايف لفتة أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١١ ٩٠/١/١٢٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٥٠  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٩٫٢٠٦٣٢٥٩٫٧٥٧٨العنبكيعلي طالب حسين علي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٢ ٩٠/٥/١٩٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٥١٨  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٧٫٣٢٣٢٥٩٫٧١٥٧الربيعيبشار محمد طه احمد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٣ ٨٠/١٢/٥٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٩٥٥  ٣٣ سنة،  ٩ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه الثامن والعشرين ضمن دفعته من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٨٫٧٤١٣٠٥٩٫٦١٣٠العبيديبشرى عدنان علوان عواد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٤ ٩١/٦/١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٦٣٩  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الثانية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٥٫١٦٣٢٩٥٨٫٧٦٧٥الزھيريزبيدة حسام رشاد توفيق أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٥ ٩٠/٢/٢٧٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٦٤٢  ٢٤ سنة،  ٧ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وستين

تنحية عند المنافسة٧٤٫٥٧٨٣٥٥٨٫١٢٥٧الدليمينور عالء الدين حسين سعدون أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٦ ٩٢/١/١٩٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٠٤٣  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ١١ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٨٫٥٥٧٢٧٥٧٫٤٣٦٨الزبيديندى عدنان رشيد حميد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٧ ٩١/٨/١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٢٧  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الثالثة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٢٣٩٢٩٥٦٫١٤٧٢العكيديمثنى محمد عبد هللا ثابت ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٨ ٩٣/١١/٢
٣

٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٦٦١  ٢٠ سنة،  ١٠ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع خمسة وستين

مقبول٧١٫٢٧٢٣٦٥٤٫٥٩٦٧الزھيريعلياء صبحي علوان خضير أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٩ ٩٢/٢/٧٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٢٤١  ٢٢ سنة،  ٧ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبھا الخامسة والستين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وتسعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٠ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

ٍغير مستوف للشروط٨٣٫٤٢٩٠٥٤٫٥٣١١القريشياية امين ابراھيم سبع أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٠ ٩٢/١٢/١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢١ سنة،  ٩ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وسبعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٦٫٨٤٤٣٩٥٤٫٤٢٦٦العباسيلطيف طه لطيف صالح ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢١ ٨٥/١/١٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٠٥٧  ٢٩ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السابع والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

برھان الدين كاظم محمد عبد
هللا

تنحية عند المنافسة٧٠٫٧١٧٣٤٥٣٫٩٨٥٠الزھيري ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٢ ٨٥/٧/٢٥٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى   ٢٩ سنة،  ٢ شھر،  ٥ يوم 

١٤٤٤ ترتيبه األربعين ضمن دفعته من مجموع إثنان وستين

تنحية عند المنافسة٧١٫٦٥٤٢٢٥٣٫٢٧٥١الكرخيصقر محمد شياع فيصل ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٣ ٩٠/٦/٢٢٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٩٢٧  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ٨ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٦٫٣٤٧٣٧٥٢٫٨٧٩٥السعدياالء علي عبد عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٤ ٨٦/١٢/٢
٥

٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٧٣٦  ٢٧ سنة،  ٩ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الرابعة والتسعين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٢٦٢٢٦٥١٫٦٦٣٩الجحيشيارجوان حميد خضير محمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٥ ٨٥/٢/٢٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٤٣  ٢٩ سنة،  ٧ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الثامنة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٠٩٥٢٨٥١٫٦٥١١الزھيريورود موزر عمر علي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٦ ٨٣/١٢/٢
٧

٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٩٠  ٣٠ سنة،  ٩ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٥٠٧٣٢٥٠٫٨٠٩٥حسين سعيد ماضي سعيد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٧ ٩٠/٤/١٦٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠٣٩  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه الرابع والستين ضمن دفعته من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٢٨٤٢٠٥٠٫٧٩١٥العزاويثائر محمد جزاع ناصر ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٨ ٩٢/٥/١٦٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٣٠  ٢٢ سنة،  ٤ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه الرابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٥٫١٩٢٣٠٥٠٫١٨٨٦الحياصيفاطمة جعفر خلف غامس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٩ ٨٦/٢/١٤٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٥٣٢  ٢٨ سنة،  ٧ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبھا الثامنة بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٤٣٩٢٤٥٠٫٠٧٩٢البياتيعمار لطيف نصيف جاسم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣٠ ٩١/٤/١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٧٢٧  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السابع والخمسين ضمن دفعته من مجموع ستة وسبعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢١ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٨٫٤٨٩٢٧٤٩٫٩٤٠٢السعديسليمة عبد هللا ھدو عبد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣١ ٨١/١/١٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١١٠  ٣٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الرابعة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وستة وعشرين

ٍغير مستوف للشروط٧٢٫٢٠٤٧٫٧٦٦٢الحمدانياحمد شاكر علي جاسم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣٢ ٨٩/٢/١٠٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٣٢  ٢٥ سنة،  ٧ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه التاسع والعشرين ضمن دفعته من مجموع خمسة وستين

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٧٢٫٠٥٣٠٤٥٫٤٢٤٨العميريدريد شاكر عجاج كاظم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣٣ ٨٣/٨/٢٠٢٠٠٥

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٤/١٣ / مدرس
٠٠  ٣١ سنة،  ١ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع سبعة وخمسين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٥٫٦٠٧١٩٤٤٫٣٤٠٧الكرخيليلى عبد السالم ابراھيم حسن أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣٤ ٨٦/١/١٢٠١٠

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة عشر

ٍغير مستوف للشروط٦٧٫٢٤٥٠٤٢٫٠١٣٧الربيعيسعد عبود احمد حميد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣٥ ٨٢/٣/٣٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٢ سنة،  ٦ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه التاسع والثالثين ضمن دفعته من مجموع سبعة وخمسين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦٦٫١٠٤١٫٠٦٣٥المجمعيميادة نجم عبيد كاظم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣٦ ٨٧/٦/٢٩٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٧ سنة،  ٣ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا الثانية واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وخمسين

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦٧٫٠٠٤٠٤٠٫٩١٦٧المعموريمحمد يحيى عبد هللا شريدة ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣٧ ٨٩/١١/١
٠

٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٤٠٠ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٠ يوم ترتيبه التاسع والسبعين ضمن دفعته من مجموع واحد وتسعين

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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧٥٫٠٧٤١٥٩٫٥٥٣٥التميميمروة محمد عبد هللا محمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١ ٨٥/٥/١٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٠٣٧  ٢٩ سنة،  ٤ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا الحادية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وستين

مقبول٧٦٫٤٥٢٣٦٥٨٫٦٨٦٢الجوارينضال محمود حسن جواد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢ ٨٠/٨/٥٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/١٠/١١ / مدرس
١٥١٥  ٣٤ سنة،  ١ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا الحادية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة عشر

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٢ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧٦٫٨٠٥٣٣٥٨٫١٧٩٢العقابيلمى حسين محمود جاسم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣ ٧٠/٢/١٩٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٢٢١  ٤٤ سنة،  ٧ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وستين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٦٣٩٥٧٫٥٩٠٨المعاوينادية حسين حميد حسين أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٤ ٧٨/٦/١٠٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٥٥٥  ٣٦ سنة،  ٣ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبھا الرابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وستين

تنحية عند المنافسة٧١٫١٥٤٥٥٦٫٧٤٩٣العبيديسيناء مسافر متعب حمودي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٥ ٧٧/٨/٢٢٠٠١

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/١١/٢٢ / مدرس
٣٦٣٠  ٣٧ سنة،  ١ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا السادسة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٧٢١٤١٥٥٫٧١٤٢العبيديزياد نھاد علوان كاظم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٦ ٧٤/١٠/٢
١

٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/١١/٢٣ / مدرس
٢١٥١  ٣٩ سنة،  ١١ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه الثامن عشر ضمن دفعته من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٩٤٧٥٥٫٦٩٩٥الزيديعامر خميس جواد محمد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٧ ٧٦/١/١٢٠٠٠

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/٢/١٠ / مدرس
١٥٤٤  ٣٨ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السبعين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وسبعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٥٫٩٦٩٢٦٥٥٫٢١٧٨الدليميمحمد حميد حمد شھاب ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٨ ٨٤/١٠/١
٠

٢٠٠٩

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١ / مدرس
٢٩١١٣٠ سنة،  ١١ شھر،  ٢٠ يوم ترتيبه الرابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٧٢٤٤٤٥٤٫٧١٣٤العامريبراء عبد الواحد عباس علي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٩ ٨١/١/٢١٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٩/٢
٧٦٨  ٣٣ سنة،  ٨ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه التسعين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٧٫٨٢٥٤٣٥٤٫١٠٢١التميميمحمد مصطاف عبد قدوري ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٠ ٧٨/١١/١
٤

٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢١ / مدرس
٣٥٩٣٠ سنة،  ١٠ شھر،  ١٦ يوم ترتيبه الرابع والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وسبعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٧٢٧٤٤٥٣٫٢٩٣٦التميميعادل نواف عبد عباس ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١١ ٨٠/٥/١٢٠٠٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١١٣٠  ٣٤ سنة،  ٤ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الخامس عشر ضمن دفعته من مجموع سبعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٤٫٣١٤٦٥٣٫١٣٦الصالحيبصائر حكمت عباس حسين أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٢ ٧٨/٤/٣٢٠٠٠

العلوم اإلسالميةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/٣/٢٨ / مدرس
١٢٦٥  ٣٦ سنة،  ٥ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبھا الحادية والسبعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة

تنحية عند المنافسة٦٦٫٧١٨٣٨٥٢٫٩٥٤٦الزيديميثاق علي عباس علوي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٣ ٧٦/٩/١٢٠٠٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/٢/٢٤ / مدرس
٢٤٤٧  ٣٨ سنة،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثاني والسبعين بعد المئتين ضمن دفعته من مجموع أربعمئة وعشرين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٣ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٦٫٨٠٣٤٣٥١٫٥٢٦٦الجواريعدي وھاب احمد حلبوت ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٤ ٧٦/٦/٢٧٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٣/١/٢٨
٠٠  ٣٨ سنة،  ٣ شھر،  ٣ يوم  ترتيبه الحادي والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة عشر

تنحية عند المنافسة٦٤٫٨٢٥٣٨٥٠٫١١٨٥الحاتميفادية حاتم علوان دھموج أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٥ ٩٠/٩/٣٠٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٧٥٣  ٢٤ سنة،  ترتيبھا الثمانين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثمانين

تنحية عند المنافسة٦٩٫١٤٢٩٤٩٫٨٨٤العقابيعبد المنعم خلف علي عبد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٦ ٧٨/٢/٢٨٢٠٠١

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٢/٢/٢ / مدرس ١١٤١  ٣٦ سنة،  ٧ شھر،  ٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٦١٫٢٤٧٤٣٤٨٫٦٠٧٧العزاويعدي محمود مھدي صالح ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٧ ٧٦/٧/٦٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة الثقافة منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٦
٧٤٤  ٣٨ سنة،  ٢ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه الثامن والعشرين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٢٫٣١١٣٤٤٧٫٦٠٠١العباديفاتن مجيد ابراھيم محمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٨ ٧٩/٧/٢٢٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٩/٦ / مدرس
١٦٣٢  ٣٥ سنة،  ٢ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا التاسعة عشرة بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثمانية وأربعين

ٍغير مستوف للشروط٦١٫٠٧٩٣٢٤٧٫٥٧٠١الكرخيعمران عبد المحسن حكمت ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٩ ٨٠/١٠/٨٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/١٠/١١ / مدرس
٣٣١٠٦٠ سنة،  ١١ شھر،  ٢٢ يوم ترتيبه الحادي والسبعين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثمانين

ليس للمتقدم الخدمة الوظيفية الكافية بعد آخر شھادة

تنحية عند المنافسة٦٦٫٢٨٣٢٢٤٦٫٠٧٤٦الدليميراغب حسن سھيل نجم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٠ ٦٩/٤/٥٢٠٠٨

التربية األساسيةالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٧/٢٤ / مدرس
٠٠  ٤٥ سنة،  ٥ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع إثنان 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٠٫٣٦٩٤٥٦٥٫٧٣١٨المجمعيوركاء عامر ياس خضير أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١ ٨٥/٢/٢٧٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٨٥٣  ٢٩ سنة،  ٧ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وثالثين

مقبول٨٤٫٨١٨٣٨٦٥٫٦٣١٧الردينيمھا خالد سرحان احمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢ ٩١/٧/١٨٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١١٤٧  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ١٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٤٫٤٤٩٣٧٦٥٫٠٩٠٥الدھلكيوفاء حسن احمد جاسم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣ ٩١/٦/٢٧٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٠٢٧  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٨١٫٤٥٨٣٨٦٣٫٣١٣٣الجواريازھار جبار شكر محمود أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٤ ٩١/٥/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٤٣٢  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٤ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٨١٫٨١٥٥٣٦٣٫١٣٩الزركوشيسحر جمال سالر حسين أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٥ ٩١/٦/٢٦٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى ٠٦٩  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ٤ يوم 

مقبول٧٧٫٤٣٤٣٦٢٫٩٦٧٥التميميزينب عبد كاظم عمير أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٦ ٧٨/٨/٢٣٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس
٢٦٤٣  ٣٦ سنة،  ١ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثمانية وأربعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٨٢٫٢٤٣٢٣٦١٫٨٦١٢المعموريالمار صادق حسين حسن أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٧ ٩٠/٩/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٠٤٦  ٢٤ سنة،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٨٫٣٢٣٣٧٦١٫٦٦العنبكياسر اء خالد محمود حسين أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٨ ٩٠/٨/١٥٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ٢٠٤٧  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ١٥ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٨٫٥٨٣٢٨٥٩٫٨٩٧٢الخزرجيھدى ثابت حسين مظلوم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٩ ٨٢/٦/٢٧٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٩٤٥  ٣٢ سنة،  ٣ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وخمسين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٢٫٩٧٣٨٥٨٫١٣٩١العنبكيياسين طه ياسين زيدان ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٠ ٨٨/١٠/٢
٤

٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠٦٨  ٢٥ سنة،  ١١ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه الرابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع سبعة وسبعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٥٫١٢٥٢٥٥٧٫١٠٤٤الربيعيمھدي احمد كطو عبد هللا ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١١ ٧١/٢/٥٢٠١٠

التربية األساسيةجامعة ديالى
٩٦١  ٤٣ سنة،  ٧ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه السادس ضمن دفعته من مجموع سبعة عشر

تنحية عند المنافسة٧٤٫٤٧١٣٦٥٦٫٩٥١٠الشمرينورس حسين جاسم عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٢ ٩١/٢/٢٠٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٤٤٠  ٢٣ سنة،  ٧ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا الحادية واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٧٫٠٧٤٣١٥٦٫٠٣٦٥الجبوريمصعب محمود حسين احمد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٣ ٩٢/٤/٢٨٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠٠  ٢٢ سنة،  ٥ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه الثالثين ضمن دفعته من مجموع ستة وسبعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٥ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٥٫٩٨٧٢٤٥٣٫٥٢٤١العزاوياسد عبد هللا خضير عباس ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٤ ٨٨/٣/٢٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٦ سنة،  ٦ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الخامس والثالثين ضمن دفعته من مجموع واحد وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٩٥٣٣٥٥٣٫١٨٠٥العكيدينصير كاظم اسماعيل مھدي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٥ ٧٥/١٠/١
٠

١٩٩٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/١٠/٩ / مدرس

٣٨٢١٥٦ سنة،  ١١ شھر،  ٢٠ يوم ترتيبه الخامس والخمسين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد
وسبعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

ٍغير مستوف للشروط٨١٫٢٢٨٠٥٢٫٧٥الطائيرشا كريم فليح حسن أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٦ ٩٠/٥/٥٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وسبعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٨٫١٢٥٢٢٤٩٫٤٩٨٧العزاويضحى صكبان جدوع حميد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٧ ٩٢/٨/٧٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٥٥٥  ٢٢ سنة،  ١ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبھا السادسة والستين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٧٢٥٣٠٤٨٫٩٦٧٦الشمريعقيل احمد حسن عزاوي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٨ ٧٨/١١/٨٢٠٠٤

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٨ / مدرس
٣٥٧٤٧ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٢ يوم ترتيبه الثاني واألربعين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وأربعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

خالصة المعلومات لھذه الكلية أو المعھد: (التربية االساسية /  جامعة ديالى)، حيث تكررت طلبات الدراسة فيھا (  ٢٤٥ ) مرة /  مرات ٥٦٫١٧٥٥٤١٧٥متوسط أساس المفاضلة٨٧٫١٢٥المعدل األعلى٥٣٫٩٩المعدل األدنى٧٢٫٧٧٩٣١٤٥٦متوسط المعدالت*

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٦ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية الرياضية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية الرياضية / جامعة ديالىكلية أو معھد
دكتوراهالشھادة 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧٩٫١١٤٢٣٥٦٫١١٨٤العبيديرشا عبدالرزاق عبد سھيل أنثى التربية الرياضيةماجستير١ ٨١/٨/٢٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس ١٢٦٩  ٣٣ سنة،  ١ شھر،  ٢٨ يوم 

مقبول٧٦٫٦١١٣٠٥٥٫١١٦٦العزاويسيف سعد احمد فاضل ذكر التربية الرياضيةماجستير٢ ٨٨/١/١٥٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى ٨٥٥  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ١٥ يوم 

مقبول٧٦٫٤٣٣٥٥٫٠٤الھماشيوسام صاحب حسن عزيز ذكر التربية الرياضيةماجستير٣ ٧٣/١٠/٢
٨

٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٠/٥/٥ / تدريسي

٥٤٧  ٤٠ سنة،  ١١ شھر،  ٢ يوم 

مقبول٧٤٫٩٠٩٣١٥٤٫٧٩٥٤السعديمحمد عبدالمنعم طاھر صالح ذكر التربية الرياضيةماجستير٤ ٨٢/٧/٢٩٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/٤/٢٣ / مدرس ١١٦٢  ٣٢ سنة،  ٢ شھر،  ١ يوم 

ٍغير مستوف للشروط٧٥٫٩٠٤٥٫٥٤الصالحيمحمد راشد عبدالحميد ابراھيم ذكر التربية الرياضيةماجستير٥ ٨٥/١/١٥٢٠٠٧

التربة الرياضيةجامعة بابا صاحب ٠٠  ٢٩ سنة،  ٨ شھر،  ١٥ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة١٥المقاعد الباقية١٥مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٢٫٠٥٧٤٨٧٠٫٢٣٤٢الزيديثائر خميس احمد خلف ذكر التربية الرياضيةماجستير١ ٧٤/٢/١٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى ١٤٩٤  ٤٠ سنة،  ٧ شھر،  ٢٩ يوم 

٦٠ متقدم على أنه مبدع

مقبول٨٠٫٨٨٦٤٣٦٨٫٧٣١٦العزاويقحطان فاضل محمد علي ذكر التربية الرياضيةماجستير٢ ٨٠/٢/٢١٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢١ / مدرس ١٢٦٠  ٣٤ سنة،  ٧ شھر،  ٩ يوم 

٨٠ ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب، ومتقدم على 

أنه مبدع

مقبول٨٤٫٢٥٥٥٦٦٫٨ميسم وسام سبع خميس أنثى التربية الرياضيةماجستير٣ ٨٨/٨/٦٢٠١٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى ٤٣٦٢  ٢٦ سنة،  ١ شھر،  ٢٤ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٧ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة 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

درجة مقابلة١٥المقاعد الباقية١٥مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٦٫٧٣٤٣٩٫٥٦٤٫٩٤٠٤العزياوراس عدنان حتروش احمد ذكر التربية الرياضيةماجستير٤ ٨٢/١١/٢
٩

٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى ١٠٥٠  ٣١ سنة،  ١٠ شھر،  ١ يوم 

٨٠ متقدم على أنه مبدع

مقبول٩٥١٩٦٣٫٧الجورانيليث خليل جاسم علي ذكر التربية الرياضيةماجستير٥ ٨٤/٥/٦٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى ١٤٤٤  ٣٠ سنة،  ٤ شھر،  ٢٤ يوم 

مقبول٨٥٣٥٦٣٫٦الحياليسيف حارث ابراھيم احمد ذكر التربية الرياضيةماجستير٦ ٨٢/٤/١٠٢٠١٠

التربة الرياضيةجامعة بابا صاحب ٤٦٦٦  ٣٢ سنة،  ٥ شھر،  ٢٠ يوم 

مقبول٨٠٫٤٥٧٥٢٦٣٫٠٢٤٢العزاويغزوان فيصل غازي عبدالعزيز ذكر التربية الرياضيةماجستير٧ ٨٧/١/٨٢٠١٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى ١٥٧٢  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢٢ يوم 

مقبول٨٢٫١١٤٧٦٢٫٦١٦المعاويمحمود مھدي رميض طعمة ذكر التربية الرياضيةماجستير٨ ٧١/٩/٤٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة بابل وزارة الشباب والرياضة منذ:  ٢٠١٠/٢/١٤ / م.
باحث أقدم

١٦٦٣  ٤٣ سنة،  ٢٦ يوم 

مقبول٨١٫١٤٣٤٠٥٩٫٦٨٥٨الجبورياحمد محمود حسن صالح ذكر التربية الرياضيةماجستير٩ ٨٧/١١/٢
٢

٢٠١٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى ٣٥٧  ٢٦ سنة،  ١٠ شھر،  ٨ يوم 

مقبول٨٥٢١٥٨٫٤٥البياتياحمد عقيل عباس امير ذكر التربية الرياضيةماجستير١٠ ٨٤/٣/١٦٢٠١٣

جامعة بلغراد 
(يوغوسالفيا)

الھندسة ١٨٤٧  ٣٠ سنة،  ٦ شھر،  ١٤ يوم 

مقبول٧٨٫٨٢٩٣٠٥٧٫٥٤٧٤العبيديھبة قاسم حمادي عبد أنثى التربية الرياضيةماجستير١١ ٨٧/١/١٢٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى ٢٨٥٧  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ١٨ يوم 

مقبول٧٦٫٦٨٦٣٧٥٧٫٢١١٦العبيديوليد عطا عيسى عبد ذكر التربية الرياضيةماجستير١٢ ٧٩/١١/٩٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى ٣٤٣٣٤٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٢١ يوم

مقبول٧٤٫٩٣٧٣٦٥٥٫٠٦٢٢الباجالنيمنى زيدان بكي مالك أنثى التربية الرياضيةماجستير١٣ ٧٧/١/١٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى حكومة اقليم كردستان منذ:  ٢٠٠٢/٧/٢ / تدريسي ١٧٤١  ٣٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم 

٠ متقدمة على أنھا مبدعة

تنحية عند المنافسة٧٧٫١٤٣٣٠٥٤٫٣٨٥٨الساعديعبدالھادي محمد موسى عالي ذكر التربية الرياضيةماجستير١٤ ٦٩/٧/١٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى ١٢٣٠  ٤٥ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٨ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة 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

درجة مقابلة١٥المقاعد الباقية١٥مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٤٫٤٥٥٢٦٫٥٥٣٫١٧٣الحمدانيمحمد عبد الشھيد حسن احمد ذكر التربية الرياضيةماجستير١٥ ٨٠/١/٣٠٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى ١٠٥٤  ٣٤ سنة،  ٨ شھر، 

عادل عبد الوھاب عبد الرزاق
صالح

مقبول٧٦٫٤١٩٥٢٫٣٩الجالد ذكر التربية الرياضيةماجستير١٦ ٦٦/٩/١٣٢٠٠٦

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
١٩٩٢/٩/١٤ / تدريسي

  ٤٨ سنة،  ١٧ يوم 

٢٥٣٠

مقبول٧٥٫٥٢٠٥١٫٧٥الخشاليمحمد سعد محمد شھاب ذكر التربية الرياضيةماجستير١٧ ٨٧/٦/٢١٢٠١٣

التربة الرياضيةجامعة بابا صاحب ٢٤٢٥  ٢٧ سنة،  ٣ شھر،  ٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥٥٤٩٫٨٥آل عاشورميثم حسين امين سمين ذكر التربية الرياضيةماجستير١٨ ٨٠/١/١٢٠٠٨

جامعة عمر المختار
 ( ليبيا)

الزراعة وزارة الشباب والرياضة منذ:  ٢٠٠٨/٧/١٥ / مدرب ١٤٦٣  ٣٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم 

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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧٧٫٩٠٣٢٧٦٤٫٥٤١٨الميالجييزدان نجم عبد جعفر أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١ ٧٩/١٢/١
٤

٢٠٠٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / معاون
٢٥٦٣  ٣٤ سنة،  ٩ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وسبعين

٦٠ متقدمة على أنھا مبدعة

ٍغير مستوف للشروط٧٠٫٩٤٥٦٢٫٩٨٥٤التميميغزوان صادق بنيان قاسم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢ ٨٦/٩/٣٠٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى منذ:  ٢٠١٢/١٢/١١
١٧٥٧  ٢٨ سنة،  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة عشر

٦٠ متقدم على أنه مبدع

ليس للمتقدم الخدمة الوظيفية الكافية بعد آخر شھادة

مقبول٧٣٫٧٩٧٥٠٦٢٫٥٣٨٤العزاويكريم ھادي محمود ابراھيم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣ ٩١/٣/١٨٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٤٥٨  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه الخامس عشر ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

مقبول٧٤٫٨٤٦٣٩٦٢٫٠٩٣١العبيدياية قاسم حمادي عبد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٤ ٩٠/٧/١٧٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٢٨٢  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا الحادية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٢٩ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧١٫٢٣٥٣١٦٠٫٩٤٤٩الوياليديجليلة جوير عبدهللا جاسم أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٥ ٧٠/١/١١٩٩٥

التربية الرياضية للبناتجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩٥/١١/٩ / مدرس
٢٧٤٠  ٤٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا السادسة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثين

١٠٠ متقدمة على أنھا مبدعة

مقبول٧٣٫٥٤٤٢٥٩٫٨٥٤٩الشاويضحى سعد عزيز محمود أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٦ ٩١/١١/٥٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٢٢١٣٢ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٥ يوم ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

مقبول٦٨٫٠٥٤٧٥٩٫١٠٥٥المعموريياسر سعد جواد كاظم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٧ ٩١/٦/١٨٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٣٢٧٧  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه الخامس والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

مقبول٦٩٫٣٢٣٥١٥٩٫٠٠٨٢الزھيريعالء عيسى سعيد رشيد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٨ ٧٣/٦/٩١٩٩٥

التربية الرياضيةجامعة بغداد منذ:  ١٩٩٨/١٢/٨
٢٣٦٦  ٤١ سنة،  ٣ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه الرابع والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وثمانية

مقبول٧٠٫٦٦٥٤٠٥٨٫١٦٦٥السعيديمقداد لطيف خلف حسن ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٩ ٩٠/٧/٢٧٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٧٥٠  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ٣ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

مقبول٧٥٫٥٣٢٣٠٫٥٥٨٫٠٤٩٣الزبيديسجى علي عباس شھاب أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٠ ٩٢/٩/٢١٢٠١٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٣٦  ٢٢ سنة،  ٩ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وستة

مقبول٦٦٫٢١٩٥١٥٧٫٣٥٦٤الجورانيكرار احسان محمد عباس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١١ ٨٣/٢/١٠٢٠٠٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٨ / مدرس
١٤٧٢  ٣١ سنة،  ٧ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع أربعة وستين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٢٧٦٢٧٥٦٫٦٢١٤الجبوريمحمد صالح صاحب حمود ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٢ ٨٢/٦/٦٢٠٠٦

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٩٤٩  ٣٢ سنة،  ٣ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه الثاني ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

تنحية عند المنافسة٧١٫٠٠٣٣١٥٦٫٦٠٣٦الداغستانيفراس محمد يوسف محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٣ ٧٢/٧/١٤١٩٩٣

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس
٣٠٥٢  ٤٢ سنة،  ٢ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبه الخامس والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثمانين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٢٢٨٣١٥٦٫٤٠٥٧الدليميصالح نھاد صالح عباس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٤ ٨٧/١١/٢
٠

٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٦١٤٦٠ سنة،  ١٠ شھر،  ١٠ يوم ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

تنحية عند المنافسة٦٧٫٧٢٤٢٥٦٫٣٩٣٧العزاويعلي صالح حسن جاسم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٥ ٩١/٣/١٧٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٨٦٢  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه الثامن والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٠ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٠٫١٠٧٣٧٥٦٫٣٠٨٩المجمعيمحمد خالد نافع علوان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٦ ٩٠/٧/١٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٥٣٥  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثامن والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

تنحية عند المنافسة٧٢٫٠١٢٨٥٦٫١٥٢٤التميميمرتضى علي حسين علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٧ ٨٣/٩/١٧٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٥١  ٣١ سنة،  ١٣ يوم  ترتيبه العاشر ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٧٫٧٣٣٫٥٥٥٫٩٨٧٦المصرفايناس يحيى احمد عزة أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٨ ٨٧/٥/١٩٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢١٦٣  ٢٧ سنة،  ٤ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا الرابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وستة عشر

تنحية عند المنافسة٧٣٫٧٩٢١٧٥٥٫٩١٩٦القريشيشيماء خضير عبد عون غضيب أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٩ ٧٩/١٠/٤٢٠٠٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٣/٣/٣ / مدرس
٣٤١٤٦٢ سنة،  ١١ شھر،  ٢٦ يوم ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٢٣٨٣٥٥٥٫٨٨٩٠الساعديامجد حميد علوان محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٠ ٨٤/٣/٥٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٦٧٥  ٣٠ سنة،  ٦ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه الثاني والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧١٫٧٣٢٩٫٥٥٥٫٨٦٩٥الزھيريتغريد مھدي كاظم محمد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢١ ٨٥/٦/١٤٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٨٣٤  ٢٩ سنة،  ٣ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثمانية وسبعين

محمد عبدالمنعم عبدالرزاق
قاسم

تنحية عند المنافسة٦٦٫٧٢٥٣٩٥٥٫٢٤٤٣الدوري ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٢ ٨٥/١/١٦٢٠٠٦

التربية الرياضيةجامعة ديالى   ٢٩ سنة،  ٨ شھر،  ١٤ يوم 

٨٥٧ ترتيبه العشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

تنحية عند المنافسة٧٢٫٦٧٣٨٥٥٫١٠٢الشمريعالء عاصي كريم بريسم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٣ ٨٨/١/١٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٣٥٥  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته

تنحية عند المنافسة٦٨٫٠٨٣٢٥٤٫٧٢٧٦العبيدينور قاسم حمادي عبد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢٤ ٨٩/١/٥٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٢٣٨  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا الرابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٧٥١٢٧٫٥٥٤٫٢٥٠٦القيسيحسام علي عزيز علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٥ ٧٣/٦/١٥٢٠٠٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/٢٩ / مدرس
٩٣٢  ٤١ سنة،  ٣ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه العاشر ضمن دفعته من مجموع ستين

تنحية عند المنافسة٦٢٫٦٣٢٥٠٥٤٫١٥٨١العنبكياحمد جليل اسماعيل عبد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٦ ٨٤/٧/٤٢٠٠٥

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٤/١٥ / مدرس
١٣٦٦  ٣٠ سنة،  ٢ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه السابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع سبعة وتسعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣١ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦١٫٦٧٣٤٥٤٫١٤١٣الحميريوسام سامي احمد سبع ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٧ ٧٩/٨/٨٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٢٦٤  ٣٥ سنة،  ١ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه الثالث والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية وسبعين

٦٠ متقدم على أنه مبدع

تنحية عند المنافسة٦٩٫٥٣٣٥٤٫٠٣٣٣العبيديرنا عبد هللا حميد احمد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢٨ ٧٩/٢/١٠٢٠٠١

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٢/٤/١ / معلمة جامعية
١٦٣٢  ٣٥ سنة،  ٧ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٥٧٥٤٤٥٣٫٥٩٢٩العتبيعلي كاظم حسين عزيز ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٩ ٧٨/٤/٢٨٢٠٠٣

وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٥/٢٢ / مدرس
١٧٥٠  ٣٦ سنة،  ٥ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه الرابع والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٠٣٤٥٥٣٫٥٠٨٤التميميياسر طه ياسين اسماعيل ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٠ ٨٩/٧/١٢٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى

١٦٤٧  ٢٥ سنة،  ٢ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه السادس والعشرين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة
وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٦٩٣٠٥٣٫٢٦٦١الكياليحسين علي حميد محمود ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣١ ٨٧/١٠/٣
٠

٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٧٣٠  ٢٦ سنة،  ١١ شھر،  ترتيبه الثاني والستين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٧٫٦٥٧٢٩٥٢٫٦٩٩١المعموريمريم محمد كاظم عباس أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣٢ ٩٠/١/١٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٣٣  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الثانية واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وستة

تنحية عند المنافسة٦٥٫٩٨٧٣٤٥٢٫٤٤١القيسيعلي ابراھيم صالح محمود ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٣ ٧٩/١١/٢
٠

٢٠٠١

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٠ / مدرس
٣٤١٤٤٦ سنة،  ١٠ شھر،  ١٠ يوم ترتيبه السابع عشر ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٩٫١٩٢١٥٢٫٠٦١٢التميميوليد خالد ذياب صالح ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٤ ٩٢/١/٢٩٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة بغداد
٢٤٤٠  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ١ يوم  ترتيبه الرابع والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وسبعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦١٫٨٢٩٫٥٥١٫٩٧٣٥الجبوريحيدر ھاشم احمد مھدي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٥ ٨٦/٢/١٣٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٦٤٦  ٢٨ سنة،  ٧ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه الثاني والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة عشر

٦٠ متقدم على أنه مبدع

تنحية عند المنافسة٦٥٫٥٦٢٣٥٥١٫٨٧٠١الحياليليث مفيد محمد جاسم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٦ ٧٨/٥/٢٢٢٠٠١

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٠ / مدرس
١٢٤٥  ٣٦ سنة،  ٤ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه العشرين ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٢٣٣٧٥١٫٨٣٨العبيديمصطفى سالم محمد فرج ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٧ ٨٧/٨/٨٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٩٦١  ٢٧ سنة،  ١ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٢ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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تنحية عند المنافسة٦٨٫٢١٣٢٣٥١٫٦٧٩٧العميريحوراء مطشر عبدهللا حيدر أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣٨ ٩٢/٧/٢٣٢٠١٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١١٣٠  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا الثامنة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وستة

تنحية عند المنافسة٦٦٫٠٤٣٠٥١٫٤٩٧٤العزاوياريج خالد كريم داھوك أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣٩ ٩٠/٢/١٢٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٧٥٦  ٢٤ سنة،  ٧ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الثامنة بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٥٧٢١٥١٫٤٨٠٣الساعديندى مبدر مھيان عبد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٤٠ ٩٢/١/٢٩٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٦٤٤  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا الخامسة والستين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٩١١٦٥٠٫٢٨٧٥الكروياسامة حازم خليل حسن ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤١ ٩٠/١٢/٢
٤

٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٧٠  ٢٣ سنة،  ٩ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه التاسع والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

ٍغير مستوف للشروط٦٦٫٢٢٧٥٠٫٢٢الخفاجيحيدر محمد عبداالمير حسن ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٢ ٨٥/٥/٢٢٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/١٢/١١ / مدرس
٢٠٨٢  ٢٩ سنة،  ٤ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه السادس والثالثين ضمن دفعته

ليس للمتقدم الخدمة الوظيفية الكافية بعد آخر شھادة

تنحية عند المنافسة٦٥٫٦١٢٣٢٤٩٫٩٦٦٧األوسيمحمد مشتاق احمد جاسم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٣ ٩١/٥/١٠٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٧٠  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه التاسع والستين ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

تنحية عند المنافسة٦٥٫٧٣٢٧٤٩٫٧٤٧٢العزاويحميد وليد حميد كاظم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٤ ٩١/٢/١١٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٢٥٤  ٢٣ سنة،  ٧ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه الثامن والسبعين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وستين

تنحية عند المنافسة٦١٫٧٩٣٣١٤٩٫٦٧٥٨المندالويمحمد حاج مراد علي مراد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٥ ٧٧/٥/١١٩٩٩

التربية الرياضيةجامعة الموصل ١٠١٨  ٣٧ سنة،  ٤ شھر،  ٢٩ يوم 

١٠٠ متقدم على أنه مبدع

تنحية عند المنافسة٦٢٫٥٣٢٢٦٫٥٤٩٫٦١٩٢السامرائيبشار اسماعيل حسون علو ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٦ ٧٧/٩/٢٢٠٠٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٠ / مدرس ١٦٦٠  ٣٧ سنة،  ٢٨ يوم 

٦٠ متقدم على أنه مبدع

تنحية عند المنافسة٦٣٫٩٣٣٢٧٤٩٫٤٥٥٤العنبكيحيدر فيصل سطوان خماس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٧ ٩٢/٨/١٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٥٣٦  ٢٢ سنة،  ١ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثامن والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

ٍغير مستوف للشروط٧٤٫٥٢٨٠٤٩٫٤٠١٣الكريعيمشتاق فرحان حسين علوان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٨ ٩١/١/١٢٠١٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الرابع عشر ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

الغياب عن االمتحان التنافسي

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٣ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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تنحية عند المنافسة٦١٫١٦٧٤٤٤٩٫٠٥٠٢التميميعماد محسن خميس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٩ ٧٨/١١/٢
٤

٢٠٠١

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢١ / مدرس
١٩٥٢  ٣٥ سنة،  ١٠ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته

تنحية عند المنافسة٦٤٫٨٧٦٢١٫٥٤٩٫٠٤٨٨التميميعدي صباح ابراھيم امين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٠ ٨٦/١٢/١
٣

٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٦٣٣  ٢٧ سنة،  ٩ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه التاسع والستين ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة

تنحية عند المنافسة٦٥٫٦٤٨٢٢٤٨٫٥٦٢٦المعموريريام محمد كاظم عباس أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٥١ ٩٢/١/٢٠٢٠١٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٧٢١  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا الثامنة والستين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وستة

تنحية عند المنافسة٦١٫٨٣٩٤٨٫٥٣احمد فؤاد ھادي مھدي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٢ ٩٠/١/٢١٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٢٥١  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه السبعين بعد المئة ضمن دفعته

تنحية عند المنافسة٦٠٫٧٤٢٤٤٨٫٥٢١٦التميميعلي حسين كاظم خيون ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٣ ٨٩/١١/١
٧

٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة بغداد
٢٤١٨٥٠ سنة،  ١٠ شھر،  ١٣ يوم ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع تسعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٢٫٠٩٨٢٣٫٥٤٧٫٧٠٢الطائيمحمود علي محمد عباس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٤ ٩٠/٩/٨٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٧٦٠  ٢٤ سنة،  ٢٢ يوم  ترتيبه التاسع والعشرين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

تنحية عند المنافسة٦٢٫٤٥٩٢٤٤٧٫٣٥٠٤العتبيعلي عباس حسين علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٥ ٧٧/٥/٤٢٠٠٠

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢
١٢٦٧  ٣٧ سنة،  ٤ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه السادس والخمسين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتا

تنحية عند المنافسة٦١٫٩٩٢٢٠٫٥٤٧٫١٨٠١الجبوريحسين عبد زيد خريف ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٦ ٧٦/٣/١٢٠٠٤

التربية الرياضيةجامعة بغداد
١٠٨٦  ٣٨ سنة،  ٦ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الرابع والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة

تنحية عند المنافسة٦٠٫٤١١٩٫٥٤٧٫١٧٤٧الدليميانمار فالح حسن حسين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٧ ٩٠/٤/٩٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٥٥٦٦  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه التسعين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٣٫٠٢٣٠٤٦٫١١٢العميريمحمد عذب حاجم محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٨ ٧٠/١٢/٧٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ١٩٩٧/١١/٢٧ / مدير مدرسة
١٣٣٣  ٤٣ سنة،  ٩ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه الرابع والعشرين ضمن دفعته

تنحية عند المنافسة٦٤٫٧٩٩١٦٫٥٤٥٫٨٢٨٧العزاويرياض مزھر عبود حسين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٩ ٨٨/٨/٢٥٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٦٠  ٢٦ سنة،  ١ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه السبعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٤ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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تنحية عند المنافسة٦٢٫٦٨٩٣٢٫٥٤٥٫٨١١٥العنبكيعلي اكرم عبد علوان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٦٠ ٩٢/٨/٢٨٢٠١٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٥٣٥  ٢٢ سنة،  ١ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه الرابع والعشرين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وستة

ٍغير مستوف للشروط٦٩٫٦١٣٠٤٥٫٧٠١١الزبيديعمار محمود عبد ويس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٦١ ٧٧/٧/١٥٢٠٠٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٧ / مدرس
٠٠  ٣٧ سنة،  ٢ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه السابع عشر ضمن دفعته من مجموع خمسة وسبعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٠٫١٩٢٥٤٥٫٦٣٢٢الدليميطالل ابراھيم سھيل ضاحي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٦٢ ٦٨/٧/١٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٢٤٢  ٤٦ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الخمسين ضمن دفعته من مجموع سبعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٢٥٠٤٥٫٥٦٠٤الشيخليسرمد رشيد حميد رشيد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٦٣ ٧٢/٩/٢٠٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠  ٤٢ سنة،  ١٠ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع سبعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٥٩٫٩٥٢٦٫٥٤٥٫٣٩٠٦األركيحسن علي حسين اسماعيل ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٦٤ ٨٧/٤/٧٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى

١٢٤١  ٢٧ سنة،  ٥ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه السابع والخمسين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد
وعشرين

تنحية عند المنافسة٦١٫١٣٢١٫٥٤٥٫٣٨٤٥الخانينور جبار حميد ثجيل أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٦٥ ٩٠/٧/٢٢٠١٤

التربية الرياضيةالجامعة المستنصرية ٦٢١  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٣٫١٣٢٤٤٥٫٠٨٦٥الجبوريزھراء حسين محمد مرھون أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٦٦ ٩١/١/٢٩٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى

١٢٠  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا الحادية والخمسين بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة
وثالثين

ذوي الشھداء النظام
السابق

تنحية عند المنافسة٦٠٫٨٩١٤٫٥٤٤٫٩٧٠٥الشمريعلي نعمان حميد منصور ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٦٧ ٧٦/١٠/٣
١

٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٣٢  ٣٧ سنة،  ١١ شھر،  ترتيبه الثاني والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية وسبعين

٠ متقدم على أنه مبدع

تنحية عند المنافسة٦١٫٦٧٢٤٫٥٤٤٫٩٥٢التميميناطق مجيد حسن محمود ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٦٨ ٧٨/١/١٢٠٠٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٠ / مدرس
١٧٣٦  ٣٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السبعين ضمن دفعته من مجموع خمسة وسبعين

تنحية عند المنافسة٦١٫٥٨٢٠٫٥٤٤٫٧٢٨٣الجنابيحازم سلمان داود سلمان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٦٩ ٨٢/١/٢٧٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٦٢١  ٣٢ سنة،  ٨ شھر،  ٣ يوم  ترتيبه التاسع عشر بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٥ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٠٫٦٦٤١٩٤٤٫٤٨٩٢الخفاجياحمد نصيف جاسم محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٧٠ ٩٠/٣/٥٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٨٥٥  ٢٤ سنة،  ٦ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه الستين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

تنحية عند المنافسة٥٧٫٢١٢٧٤٣٫٦٩٣السعديمحمد نايف عودة محمود ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٧١ ٨٩/٨/٢٠٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٨٥٦  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه السادس والتسعين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

حسنين يوسف عبدالحسين
نصيف

تنحية عند المنافسة٥٩٫٦٩٦١٩٫٥٤٣٫٥٤٧١السعدي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٧٢ ٧٧/٨/٣١١٩٩٩

التربية الرياضيةجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس   ٣٧ سنة،  ١ شھر، 

١٢٤٠ ترتيبه السابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع واحد وستين

تنحية عند المنافسة٦٠٫٠٦٧٣٢٤٣٫٤١٥٨األركيمھند اديب خلف علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٧٣ ٧٥/١١/١٢٠٠١

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس
٣٨٠٠ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٩ يوم ترتيبه الرابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين

ٍغير مستوف للشروط٦٥٫٦٠٧٠٤٣٫٠٢٤٥العجيليعلي شاكر سرحان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٧٤ ٨٨/٩/٢٨٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٦ سنة،  ٢ يوم  ترتيبه السابع والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٧١٫٤٥٠٤٢٫٨٧العزاويمحمد حسين خضير عباس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٧٥ ٩١/١١/١
٤

٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٢٠٠ سنة،  ١٠ شھر،  ١٦ يوم ترتيبه الثاني والثالثين ضمن دفعته

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٥٩٫٩٧١٣٢٫٥٤٢٫٦١٥٩األركيرافد عدوان عبد جواد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٧٦ ٨٧/٣/١٠٢٠٠٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس
٠٠  ٢٧ سنة،  ٦ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الرابع والسبعين ضمن دفعته من مجموع خمسة وسبعين

ٍغير مستوف للشروط٦٣٫٩٨٠٤٢٫٢١٩٢الدليميبشرى ھاشم حمودي أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٧٧ ٦٤/٦/١٢٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٥٠ سنة،  ٣ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا التاسعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وسبعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٠٫٦٧١٦٤١٫٦٣٨٢العبيدمضر حسن ھادي عثمان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٧٨ ٨٨/١١/١
٣

٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٥٠٠ سنة،  ١٠ شھر،  ١٧ يوم ترتيبه الثاني والثالثين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

تنحية عند المنافسة٥٥٫٩٧١٨٤١٫٣٩١١الجعفريجاسم علي حسن علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٧٩ ٨٤/٦/٣٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٣٣  ٣٠ سنة،  ٣ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه الخامس والثالثين ضمن دفعته من مجموع خمسة وخمسين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٦ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٠٫٣٦١٦٤١٫٢٤٨٦المعموريمروة محارب خلف كنج أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٨٠ ٨٧/٤/٢٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى

٠٠  ٢٧ سنة،  ٥ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الحادية واألربعين بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد
وعشرين

ٍغير مستوف للشروط٦٨٫٤٣٠٤١٫٠٥٨براء حامد رشيد عبد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٨١ ٨٧/٥/٧٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة بغداد ٠٠  ٢٧ سنة،  ٤ شھر،  ٢٣ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦٣٫٤٦٦٠٤١٫٠٢٢٢العامريحيدر علي خلف حسين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٨٢ ٨٨/١١/٣٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٥٠٠ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٧ يوم ترتيبه السابع والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦٣٫٢٧٠٣٩٫٨٧٦٩النعيميعلي طالب حميد محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٨٣ ٨٨/٣/٨٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى

٠٠  ٢٦ سنة،  ٦ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه السادس واألربعين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة
وثالثين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٥٨٫٣٩١٣٫٥٣٩٫٨٧٦٥السامرائيامجد عوض عبدهللا محمود ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٨٤ ٨٤/٤/١٠٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٠٠  ٣٠ سنة،  ٥ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه األربعين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وسبعة

تنحية عند المنافسة٥٨٫٩٩٧١٦٫٥٣٩٫٦٠٧٣المحمداويسيف قحطان عبد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٨٥ ٨٢/٧/٢٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٢ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الرابع والستين ضمن دفعته من مجموع سبعة وسبعين

ٍغير مستوف للشروط٦٠٫٣٦٠٣٩٫٣٣٤المجمعيعباس فاضل قدوري عطية ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٨٦ ٨١/٢/١٩٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٣ سنة،  ٧ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه الثامن والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية وسبعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦٠٫٠٠٥٠٣٧٫٠٢٢٤العمارمحمد يوسف محمود ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٨٧ ٩٠/٤/٣٠٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ترتيبه الخامس والستين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٥٩٫٧٢٣٠٣٦٫٦٥٩٠التميميسارة محسن علي حسين أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٨٨ ٩٠/١٢/١
٤

٢٠١٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٣ سنة،  ٩ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبھا الثالثة والسبعين بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وستة

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٥٩٫٢٥٥٠٣٦٫٥٥٣الالميعلي علوان ضمد محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٨٩ ٨٠/١٢/٩٢٠٠٦

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٣ سنة،  ٩ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه الخامس والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسة

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٥٦٫٣٦٠٣٥٫٦٩١العنبكيقصي نوري عياش مياح ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٩٠ ٨٢/٤/١٠٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٢ سنة،  ٥ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه السادس والثالثين ضمن دفعته من مجموع ستة وخمسين

الغياب عن االمتحان التنافسي

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٧ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

ٍغير مستوف للشروط٥٧٫٩٥٣٠٣٥٫٠٣٧٣الكرويعمر خليفة جودي مبارك ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٩١ ٨٢/١٠/١
٣

٢٠٠٦

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٣١٠٠ سنة،  ١١ شھر،  ١٧ يوم ترتيبه الثامن بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٥٧٫٨٦٨٠٣٤٫٧٤٢٤عباس حسين سالم شنان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٩٢ ٨٠/١٢/٣٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة بغداد
٠٠  ٣٣ سنة،  ٩ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه الثاني والثالثين بعد المئتين ضمن دفعته من مجموع مئتان وإثنان وثالثين

٠ متقدم على أنه مبدع

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة١٠المقاعد الباقية١٠مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٥٫٤٤٥٢٫٥٧١٫٥١٤البياتيمحمد رافد مھدي قدوري ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١ ٩١/٢/٢٣٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٤٧١  ٢٣ سنة،  ٧ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

مقبول٧٥٫٩١٥٩٫٥٦٥٫٢٢٥٨المشھدانيمحمد سالم محمد محمود ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢ ٩١/١/٣٠٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٥٤٤  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

مقبول٧٥٫٤٠٨٥٩٦٤٫٢٢٦٤الخزرجيسجى ستار قدوري خلف أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣ ٩٢/٩/١٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٦٣٢  ٢٢ سنة،  ٢٩ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وستة

مقبول٧٥٫٣٣٨٤٨٦٢٫٧٨٥٨الكرويحسين علي فقير مبارك ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤ ٩٢/١٠/١٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢١١٠٥٥ سنة،  ١١ شھر،  ٢٩ يوم ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

مقبول٧٦٫١٤٤٢٦١٫٦٣٦٩العنبكياسد خضير عباس حسن ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥ ٩١/١٠/٢
٤

٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٥٣٨  ٢٢ سنة،  ١١ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه الخامس ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

مقبول٧٤٫٨٦٦٠٦١٫٦١٦البياتياسامة عبود خضير احمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٦ ٨٩/٣/١٧٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٨١  ٢٥ سنة،  ٦ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته

مقبول٧٣٫٣١٣٧٫٥٦٠٫٠٥٠٣اللھيبيانور جميل عبدهللا خماس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٧ ٨٨/٨/١٦٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٩٥٥  ٢٦ سنة،  ١ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

مقبول٧١٫٨٨٩٤٦٥٩٫٧٤٨العتبيزيد خليفة عبد مھدي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٨ ٩١/٥/٩٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١١٤٧  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٨ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة١٠المقاعد الباقية١٠مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧١٫٩٦٣٨٫٥٥٩٫٢٩٩٨العزاويسيف محمد عبد الرحمن جامل ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٩ ٨٧/٧/١٩٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١١٦٢  ٢٧ سنة،  ٢ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

مقبول٧٢٫٦٨٥٨٥٩٫٢٥٨المعموريعباس احمد رحيم حميد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٠ ٩٠/٨/١٥٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٨٦٣  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه العشرين ضمن دفعته

تنحية عند المنافسة٧٥٫٠٠٧٣٢٥٨٫٩٦٢٩الطائيابراھيم منعم نعمان فاضل ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١١ ٩١/٧/١٧٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٨٣٩  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

تنحية عند المنافسة٧٣٫٦٢٣٥٥٨٫٩٢٤١التميميشيرين عجمي عبدهللا ياسين أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٢ ٧١/١/٧٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٩٤٢  ٤٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٦٫٤٤٢٢٥٨٫٨٦٥١الحياليلقاء عبدالمنعم عبدالستار عبد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٣ ٩٢/٦/١٥٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٩٦٦  ٢٢ سنة،  ٣ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٦٫١٩٨٣٠٫٥٥٨٫٤٤٦الدليمياسماء ھادي شفيق مجيد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٤ ٩٠/٥/١٧٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٢١  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وستة

تنحية عند المنافسة٧٢٫٣٥٣٦٥٨٫٣٧٠٦العزاويمصطفى محمد مجيد خميس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٥ ٩٠/٥/٢٧٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٩٤٦  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ٣ يوم  ترتيبه الرابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٢٣٣٤٥٨٫٢٣٩٧التميمياشرف فوزي حسين زيدان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٦ ٨٦/١١/١٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٧١٦٣٥ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٩ يوم ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع مئتان وسبعة

تنحية عند المنافسة٧٤٫٢٤٥٢٥٧٫٦٩٤الخالديزينب عبدالرحيم اسماعيل كاظم أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٧ ٨٨/١١/٢
٠

٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٥١٤٤١ سنة،  ١٠ شھر،  ١٠ يوم ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا

تنحية عند المنافسة٧٠٫٧٤٤٤٤٥٧٫٦٩٠١الخزرجيياسر غانم طه اسماعيل ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس١٨ ٨٩/٤/٧٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٨٤١  ٢٥ سنة،  ٥ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٦٩٣٥٥٧٫٥٠٠٢الجورانيضحى رجاء حسب هللا أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس١٩ ٩١/٨/٢٠٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٣٧٥٨  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا الحادية والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٣٩ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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القبول العامقناة التقديم
معدلهاسم الطالب الرباعي واللقب

 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
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درجة مقابلة١٠المقاعد الباقية١٠مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٤٫٠٤٢٦٫٥٥٧٫٤٣٣٥زنكنةسيف الدين صالح الدين صبيح ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٠ ٨٨/٦/٤٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٩٤٧  ٢٦ سنة،  ٣ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه الخامس ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

تنحية عند المنافسة٧١٫٥٩٣٥٫٥٥٧٫٤٠٨٣العزاويسيف طالب رشيد ياسين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢١ ٨٨/٢/٢٩٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٠٤٩  ٢٦ سنة،  ٧ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه التاسع والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٠١٤٧٫٥٥٧٫٣٠٣٦الربيعيسرى جواد ياسين جواد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢٢ ٩٣/٥/١٢٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٨٣٥  ٢١ سنة،  ٤ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الثانية والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وستة

تنحية عند المنافسة٧٢٫٥٩٩٣٢٥٧٫٢٢١١العزاويعمر حسين علي خميس ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٣ ٩٠/٧/١٧٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٦٣٧  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه السابع عشر ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

مقبول٧٢٫٥٨٣٥٥٧٫٠٩٨القيسيعادل حمدان علي محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٤ ٦٨/١/١٢٠٠٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/١٢/٧ / مدرس
١٤٢٧  ٤٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع ستين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٨٫٠٣٣٩٥٦٫٧٧٤٧الخزرجياركان طه اسماعيل علوان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٥ ٧١/٤/١٠٢٠٠٨

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٨٦٣  ٤٣ سنة،  ٥ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الخامس عشر ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية وسبعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٨٫١٨٣٦٥٦٫٥٦٦٤المھداوياالء جالل مسعود عبد هللا أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢٦ ٨٢/٥/٤٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٣٦١  ٣٢ سنة،  ٤ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الثانية والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وتسعة

تنحية عند المنافسة٦٧٫٧٥٣٤٦٥٦٫١٨٠٩العباديرغد محسن علوان حسين أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢٧ ٩٠/٦/٢٦٢٠١٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٣٢٣  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا الحادية واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وستة

تنحية عند المنافسة٧٣٫٨٦٢٦٫٥٥٥٫٥٣٩٤النعيمياثير حارز عبدهللا باقر ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٢٨ ٨٨/٩/٢٦٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٦١٨  ٢٦ سنة،  ٤ يوم  ترتيبه الرابع عشر ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٧٥٨٤١٥٥٫٤٠٤٨الخفاجينور عبدالقادر عبدالستار كاظم أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٢٩ ٩٠/٩/١٨٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٥٤٤  ٢٤ سنة،  ١٢ يوم  ترتيبھا التاسعة عشرة ضمن دفعتھا

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٠ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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مقبول٦٩٫٥٦٢٨٥٥٫٣٩٦٦الجبوريمصطفى مھدي عيدان عراك ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٠ ٨٧/٢/١٤٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة بغداد منذ:  ٢٠١١/١٢/٨
٢١٧٠  ٢٧ سنة،  ٧ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبه الخامس والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئتان وإثنان وثمانين

ذوي الشھداء النظام
السابق

تنحية عند المنافسة٧٠٫٦٦٨٣٣٫٥٥٥٫٣٨٤١الجبوريفھمي حسين خميس كودان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣١ ٧٧/٣/١٨٢٠٠٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى منذ:  ٢٠٠٧/٩/٢
١٢٣٢  ٣٧ سنة،  ٦ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع ستين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٠٫٩٢٢٧٥٥٫٠٩٧٤حمزةزينب سعدي عبد حمزة أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣٢ ٨٦/٧/١٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٢٥٣  ٢٨ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا العشرين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وثمانين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٣٢٧٣٠٫٥٥٤٫٦٣١الخفاجيھند رباح محمد حميد أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣٣ ٨٩/١/١٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٥٥٥  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الحادية والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧١٫١١٢٥٫٥٥٤٫٦١٩٤التميميجواد احمد جواد عليوي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٤ ٧١/٧/١٢٠٠٧

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/٩/٢٥ / معلم جامعي
١٤٢٧  ٤٣ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية وسبعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٦٫٣٧٤٩٥٤٫٥١٧١الداغستانيبكر باسل كامل مراد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٥ ٧٧/٦/٧٢٠٠٠

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

١٣٣٨  ٣٧ سنة،  ٣ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة
وعشرين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٣٫٢٢٦٥٣٫٩٧٦٥الجورانيھشام اسماعيل جاسم علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٦ ٨٩/١٢/٥٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٤ سنة،  ٩ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة

روى عبد اللطيف اسماعيل
جوعان

تنحية عند المنافسة٦٨٫٧٣٢٤٥٣٫٩٧٦٠الدليمي أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٣٧ ٨٥/٥/٢٠٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى   ٢٩ سنة،  ٤ شھر،  ١٠ يوم 

٢٠٤٦ ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد وعشرين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤١ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة١٠المقاعد الباقية١٠مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٦٫٨٣٧٢٥٥٣٫٩٤٩٦الشمريمحمد ناصر محمد احمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٨ ٨٧/٩/٨٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٤٧٤  ٢٧ سنة،  ٢٢ يوم  ترتيبه الخامس واألربعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة

تنحية عند المنافسة٦٨٫٠٢٢١٫٥٥٣٫٩١٩٠العميريحيدر عبد الواحد لطيف ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٣٩ ٨٣/١٢/١
٨

٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٦٨١  ٣٠ سنة،  ٩ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٧٫٩٠٥٣٨٥٣٫٥٩٦٤القيسيمصطفى رياض اديب عبدخليل ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٠ ٩٢/٣/٣٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٤٠  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه األربعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

تنحية عند المنافسة٧١٫٠٢٣٦٥٣٫٠١٢الدليمياحمد نافع كامل محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤١ ٨٦/٥/٢٠٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٥٤٩  ٢٨ سنة،  ٤ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه السابع والثالثين ضمن دفعته

تنحية عند المنافسة٦٧٫٥٨٦٢٢٫٥٥٢٫٢٤٦٣العبيديھاشم مھدي حايف مضعن ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٢ ٧٣/٢/١٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٢٦٩  ٤١ سنة،  ٧ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الستين ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٠٧٩٢٣٥٢٫٢١٧٨الدليميامل عدنان علوان أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٤٣ ٨٨/٥/١٢٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٠٥٠  ٢٦ سنة،  ٤ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا السادسة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٨٥٢٩٥١٫٤٨٣٤الخزرجيرغدة حسن حمودي ابراھيم أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٤٤ ٩١/٨/٢٢٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٠  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا الحادية والستين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

ٍغير مستوف للشروط٦٣٫٦٦٤٣٣٤٩٫٦٤٩٩الثابتيزياد طارق عبود بالم ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٥ ٩٢/٩/١١٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٣٥  ٢٢ سنة،  ١٩ يوم  ترتيبه السادس بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

معدل المتقدم ال يؤھله للتقديم لتلك الدراسة العليا

تنحية عند المنافسة٦٧٫٦٠٤١٣٫٥٤٩٫٥٦٨٧الزبيديياسر ھاشم سلمان ناصر ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٦ ٨٩/٩/٢٤٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٩٣٨  ٢٥ سنة،  ٦ يوم  ترتيبه الرابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وستة

تنحية عند المنافسة٦٦٫٠٩٢٣٤٩٫٤٩٨٧الجبورياحمد نوح كريم حسن ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٧ ٩١/٦/١٢٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٣٧  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه السابع بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٩٫١١٧٫٥٤٩٫٢٠٤٧العزاويمھند حسين رشيد ياسين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٨ ٨٦/٨/٢٢٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٠٠  ٢٨ سنة،  ١ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الستين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٢ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة١٠المقاعد الباقية١٠مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٦٥٫٦٢٦٢٩٤٨٫٥٧٥٦الحسينيياسر جعفر عبدهللا محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٤٩ ٨٠/٩/١٢٢٠٠٦

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/١/٢٠ / مدرس
١١٥٧  ٣٤ سنة،  ١٨ يوم  ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته

سجين سياسي

ٍغير مستوف للشروط٧٢٫٤٠١٠٤٨٫١٧٧٤العزاويھند محمود معيوف حسن أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٥٠ ٨٩/٨/٤٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الثانية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وتسعة

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٥٫٨٧٢٦٤٨٫٠٣١٦المرسوميتھاني عبدالرزاق علي أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٥١ ٩٠/٩/١٨٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٣٠  ٢٤ سنة،  ١٢ يوم  ترتيبھا الحادية عشرة بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦١٫٤٤٤٣١٫٥٤٧٫٩٩٨١المعاويوسام ھادي رميض طعمة ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٢ ٧٨/٤/٢٨٢٠٠٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٣ / مدرس
١٣٦٩  ٣٦ سنة،  ٥ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه الحادي والسبعين ضمن دفعته من مجموع إثنان وثمانين

ذوي الشھداء النظام
السابق

تنحية عند المنافسة٦٥٫٧١١٤٤٧٫٩٧١٧السعديحيدر نافع كاظم علي ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٣ ٨٩/٧/١٦٢٠١٢

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٠٥٣  ٢٥ سنة،  ٢ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه الرابع عشر بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٨٦٩٢٢٤٧٫٨٧١٤التميمياحمد غالب ذياب صالح ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٤ ٩٠/١٠/٣
٠

٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة بغداد
٢١٤٦  ٢٣ سنة،  ١١ شھر،  ترتيبه السادس والخمسين ضمن دفعته

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٦٫٤١١٧٤٧٫٤٠٨٩المعموريجعفر فخري داود سلمان ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٥ ٨٥/٦/٧٢٠٠٩

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٩ سنة،  ٣ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه الثامن والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وعشرين

ٍغير مستوف للشروط٧١٫٣٨٨٠٤٧٫٢٩٨٨المرسوميايالف حسن ھادي صالح أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٥٦ ٩٣/١/١٣٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبھا الثالثة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وستة

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٤٫٤١٥٢٠٤٧٫١٩٩الزھيريرعد علي حسن حسين ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٥٧ ٧٧/٣/١٨٢٠٠٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/٢/٥ / مدرس
١١٣٠  ٣٧ سنة،  ٦ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع أربعة وستين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٣ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة١٠المقاعد الباقية١٠مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٣٫٩٧٦٢٢٫٥٤٧٫١٥٤١العزاويريم عدنان حسين علي أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٥٨ ٩٢/١/٢٥٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٣١  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الخامسة والتسعين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وستة

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٧٫٠٩٦١٧٤٧٫٠١٢٤التميميسارة ثاير حاتم عباس أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٥٩ ٩١/٤/١٩٢٠١٤

التربية الرياضيةجامعة ديالى ٠٠  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ١١ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٦٫٣٤٤١٥٫٥٤٦٫٧٣٤٢الربيعينور علوان عبد السادة أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٦٠ ٨٧/١٢/١
٥

٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٦ سنة،  ٩ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا الخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وتسعة

تنحية عند المنافسة٦٤٫٨٧٢٢٫٥٤٦٫٥٧٧٣سھديتقوى عوف عبدهللا عبد االمير أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٦١ ٩١/٢/٩٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
١٨٠  ٢٣ سنة،  ٧ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا الثالثين بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٧٫٥٦١٢٤٦٫٣٢٠٠التميميحيدر ناجي ثنوان محمد ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٦٢ ٨٨/٦/٢٠٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٣٠  ٢٦ سنة،  ٣ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الرابع والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

ٍغير مستوف للشروط٦٨٫٨٨٠٤٥٫٩١١٣الكياليعلي احمد عبد هللا ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٦٣ ٨١/١٠/٢
١

٢٠١١

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٢ سنة،  ١١ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع ستة وثالثين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٤٫٩٦١٧٫٥٤٥٫٨٧٣٩الزيديفراس مانع زيدان خلف ذكر التربية الرياضيةبكالوريوس٦٤ ٩١/٧/١٣٢٠١٣

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٢٢٠  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه الثامن والعشرين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

ٍغير مستوف للشروط٦٨٫٦٥٤٠٤٥٫٦١٨٢الجميلينريمان حاتم وھيب عباس أنثى التربية الرياضيةبكالوريوس٦٥ ٨٩/١/٤٢٠١٠

التربية الرياضيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الخامسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وتسعة

الغياب عن االمتحان التنافسي

خالصة المعلومات لھذه الكلية أو المعھد: (التربية الرياضية /  جامعة ديالى)، حيث تكررت طلبات الدراسة فيھا (  ١٨٠ ) مرة /  مرات ٥٢٫٢٤٤٨٣٤٣٥متوسط أساس المفاضلة٩٥المعدل األعلى٥٥٫٩٧المعدل األدنى٦٨٫٩١٦٣٠٥٦١متوسط المعدالت*

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٤ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية للعلوم االنسانية / جامعة ديالىكلية أو معھد
دكتوراهالشھادة 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٩١٫٠٥٨٤٩٦٨٫١٨٤٨الربيعيافراح احمد جالل محمدعلي أنثى التاريخ اإلسالميماجستير١ ٧٠/١١/٢
٦

٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٣/١/٨ / مدرس مساعد ٢٩٤٦  ٤٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٤ يوم 

مقبول٨٤٤٦٦٤٫٣٥المياحييعقوب احمد جاسم لطيف ذكر التاريخ اإلسالميماجستير٢ ٦٩/١١/١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/٩/٢٦ / مدرس مساعد ٤٤١٠٨٥ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٩ يوم

تنحية عند المنافسة٨٠٫١٤٨٥٧٦٢٫٧٨٨٨العزاوياحمد نومان مسير احمد ذكر التاريخ اإلسالميماجستير٣ ٧٣/١/٢١٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١١/٣٠ / مدرس مساعد ١٦٥٠  ٤١ سنة،  ٨ شھر،  ٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٣٫٧٨٤٤١٦٢٫٥٧٠٤الدليميعمر محمد احمد خميس ذكر التاريخ اإلسالميماجستير٤ ٧٩/٥/٨٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٧/١٨ / مدرس مساعد ٠٨٢  ٣٥ سنة،  ٤ شھر،  ٢٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٢٫٢٩٤٤٤٦٢٫٣٧٦٤النزاريحازم اسماعيل علي محمد ذكر التاريخ اإلسالميماجستير٥ ٧٦/١٢/١
٢

٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/٨/٩ / مدرس مساعد ١٣٧١  ٣٧ سنة،  ٩ شھر،  ١٨ 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٢٫٨٨٢٤٥٦١٫٥٧٩٢البياتيرشيد علي خضير عباس ذكر التاريخ اإلسالميماجستير١ ٦٥/١٢/١٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/٦/١٢ / مدرس مساعد ٢٣٣٤  ٤٨ سنة،  ٩ شھر،  ٢٩ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

مقبول٨٢٫٢٣٥٤٠٦٠٫٢٤١المعاويسمر طاھر عصفور سلمان أنثى التاريخ اإلسالميماجستير٢ ٨٠/٨/٢٦٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٤٤٤  ٣٤ سنة،  ١ شھر،  ٤ يوم 

مقبول٧٩٫٢٩٦٣٨٥٩٫٧٢٧٦العبيديمصطفى قدوري احمد رحيم ذكر التاريخ اإلسالميماجستير٣ ٨١/١٠/١
٩

٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٣٢٢٠٧١ سنة،  ١١ شھر،  ١١ يوم

تنحية عند المنافسة٨٠٫٣٥٢٣٣٥٧٫٥١١٢الدليميسناء ضاري زيدان خلف أنثى التاريخ اإلسالميماجستير٤ ٧٤/٤/١٧٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٥٣٩  ٤٠ سنة،  ٥ شھر،  ١٣ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٥ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٩٫٥٢٢٥٦٫٢الشمريھند جودت كاظم ناصر أنثى التاريخ اإلسالميماجستير٥ ٨٦/٧/٩٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٣٦٩  ٢٨ سنة،  ٢ شھر،  ٢١ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٧٫٩٤١٢٦٥٥٫٠٦٤٦العبيديوفاء عبدالسالم محمود محمد أنثى التاريخ اإلسالميماجستير٦ ٧٨/٤/١٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٠٤٢  ٣٦ سنة،  ٥ شھر،  ٢٩ يوم 

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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

ضياء الدين حسين عسكر
جدوع

مقبول٧٩٫١١١٥٢٦١٫٥١٦٦الساعدي ذكر الجغرافية البشريةماجستير١ ٦٩/٢/٢٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/١٠/٢٤ / مدرس مساعد   ٤٥ سنة،  ٧ شھر،  ٢٨ يوم 

١٩٥٤

مقبول٧٦٫٢٧٧٤١٥٦٫٩١٦٢النداويوسام علي كيطان بريسم ذكر الجغرافية البشريةماجستير٢ ٨٣/١١/٢
٧

٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/١٢/١٤ / مدرس مساعد ١٨٤١  ٣٠ سنة،  ١٠ شھر،  ٣ 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٩٫٨٨٨٥٥٦٢٫٩٨٢٨السعيديمحمود خليل جواد سلمان ذكر الجغرافية البشريةماجستير١ ٧٨/١/١١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٧٦٤  ٣٦ سنة،  ٨ شھر،  ١٩ يوم 

مقبول٧٥٫١١١٦١٦٢٫٣٦٦٦الربيعيفراس عبدالجبار عبدهللا رشيد ذكر الجغرافية البشريةماجستير٢ ٧٨/١/١٩٢٠٠٥

التربية / ابن رشدجامعة بغداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠٦/١/٩ / مدرس مساعد

٣٣٦٩  ٣٦ سنة،  ٨ شھر،  ١١ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٨٫٦٦٦٥٧٦٢٫١٤٩٦المجمعيقسمه نجم عبدهللا منھل أنثى الجغرافية البشريةماجستير٣ ٧٣/٦/٤٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢١٥٠  ٤١ سنة،  ٣ شھر،  ٢٦ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٩٫٢٧٧٤٤٦٠٫٥١٦٢المجمعينور رشيد حميد محمد أنثى الجغرافية البشريةماجستير٤ ٨٦/٥/١٥٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٩٥٤  ٢٨ سنة،  ٤ شھر،  ١٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥٫٢٧٧٤١٥٥٫٤١٦٢العزاويياسر لفته حسين علوان ذكر الجغرافية البشريةماجستير٥ ٧٧/٧/١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٤/٣/١٨ / مدرس مساعد ٧٣٤  ٣٧ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٦ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / دكتوراهالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

الجغرافية البشريةفي 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٢٫٧٢٢٣٩٥٤٫٦٣٣٢البرزنجيمھاد محمد عبدهللا امين أنثى الجغرافية البشريةماجستير٦ ٧٥/٨/١٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٠٤٤  ٣٩ سنة،  ١ شھر،  ٢٩ يوم 

ٍغير مستوف للشروط٧٦٫٦١١٠٤٥٫٩٦٦٦المعموريخميس غازي خلف حسن ذكر الجغرافية البشريةماجستير٧ ٦٨/٧/١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٠٠  ٤٦ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٠٫٨١٦٦٥٦٥٫٢٨٩٦التميميياسر محمد عبد حسن ذكر الجغرافية الطبيعيةماجستير١ ٧٧/٥/٢٦٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٧٤٩  ٣٧ سنة،  ٤ شھر،  ٤ يوم 

مقبول٧٥٫٠٥٥٤٥٥٦٫٩٨٣الحمدانيخالد نعمان محمد ابراھيم ذكر الجغرافية الطبيعيةماجستير٢ ٨٧/١/١١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٣٣٦  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ١٩ 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧٧٫٣٨٨٤٥٥٨٫٩٨٢٨العزيمعتز قاسم ابراھيم جرمط ذكر اللغة العربية /  األدبماجستير١ ٧٨/٢/٢٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٣/٧/٣١ / مدرس مساعد ٧٦٤  ٣٦ سنة،  ٧ 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨١٫٠٥٦٤٧٦٠٫٧٨٣٦المجمعيمحمد طه ياسين درويش ذكر اللغة العربية /  األدبماجستير١ ٦٩/٩/١٠٢٠١٣

التربيةجامعة سامراء وزارة التربية منذ:  ٢٠١٣/١٢/١٧ / مدرس أول ٢٥٣٠  ٤٥ سنة،  ٢٠ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

مقبول٧٩٫٥٨٨٤٤٫٥٥٨٫٥٥٢٨السامرائيجنان خليفه عباس حسين أنثى اللغة العربية /  األدبماجستير٢ ٨٢/١/١٩٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠٩/٥/٦ / مدرس مساعد

١١٢٧  ٣٢ سنة،  ٨ شھر،  ١١ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٧ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٨٨٫٢٥٤٨٦٦الربيعياحمد فرج حسن غازي ذكر اللغة العربية /  اللغةماجستير١ ٦٣/١٠/١
١

١٩٩٣

اآلدابجامعة بغداد رئاسة الجمھورية منذ:  ٢٠١٢/١/١٨ / مدرس
مساعد

٥٠٠٦٩ سنة،  ١١ شھر،  ١٩ يوم

مقبول٨١٫٣٨٨٥٣٦٢٫١٨٢٨المجمعيعصام نجم عبد عباس ذكر اللغة العربية /  اللغةماجستير٢ ٧٥/٧/٢١٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/١١/٤ / مدرس مساعد ١٤٤١  ٣٩ سنة،  ٢ شھر،  ٩ 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨١٫٩٤٤٤٦٫٥٦٣٫٥٦٦٤الصالحيحافظ رشيد ظفير رشيد ذكر اللغة العربية /  اللغةماجستير١ ٧٨/١٢/١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٣/٦/١٩ / مدرس مساعد ١٤٨٨  ٣٥ سنة،  ٩ شھر،  ٢٩ يوم 

مقبول٨١٫٢٧٧٤٥٦٢٫٤٦٦٢السعديبشائر علي عبد عباس أنثى اللغة العربية /  اللغةماجستير٢ ٨٤/١٠/١
٤

٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٩٣٧٥٧ سنة،  ١١ شھر،  ١٦ يوم

تنحية عند المنافسة٧٩٤٣٫٥٥٨٫٨٥الطائيسراب سامي حسين سالم أنثى اللغة العربية /  اللغةماجستير٣ ٨٤/١/٢٠٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٦٢٩  ٣٠ سنة،  ٨ شھر،  ١٠ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٨٫٨٨٨٣٥٥٨٫٠٨٢٨المجمعيعمر خزعل جاسم محمد ذكر اللغة العربية /  اللغةماجستير٤ ٨٩/١٢/١
٤

٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٨٥٧  ٢٤ سنة،  ٩ شھر،  ١٦ يوم 

مقبول٧٧٫٣٨٤٦٥٨٫٠٧٨العزاويصادق بريسم كيطان حرش ذكر اللغة العربية /  اللغةماجستير٥ ٧٦/١١/١
٢

٢٠١٢

اآلدابالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٨/٢٦ / مدرس ٣٧٢٠٢٩ سنة،  ١٠ شھر،  ١٨ يوم

ذوي الشھداء النظام
السابق

ٍغير مستوف للشروط٧٦٫٦٩٤٠٤٦٫٠١٦٤الشمرياحمد فالح وادي عبد ذكر اللغة العربية /  اللغةماجستير٦ ٧٨/٤/٣٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٠٠  ٣٦ سنة،  ٥ شھر،  ٢٧ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٨ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٨١٫٣٤٣٩٦٥٫٣٥٣الخالديعبدالقادر علي حسين منصور ذكر التاريخبكالوريوس١ ٧١/١/١٨٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/١١/١٨ / معلم جامعي
١٢٦٤  ٤٣ سنة،  ٨ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه الثاني ضمن دفعته من مجموع ثمانية وتسعين

مقبول٧٣٫٧٢٦٦٣٦٥٫٢٦٨١العبيديصبا محمد داود مشعل أنثى التاريخبكالوريوس٢ ٨٤/١/١٦٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٣٠٤٥  ٣٠ سنة،  ٨ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وستة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٩٥٦٦٩٦٤٫١٣٧الخفاجيعدنان عباس شاكر حسين ذكر التاريخبكالوريوس٣ ٩٠/٥/٢٠٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٠٣٨  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الثامن والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وواحد

تنحية عند المنافسة٧٣٫٠٢٤٦٠٦٠٫٩٦٩٩الكرخيصالح حسن خلف حرامي ذكر التاريخبكالوريوس٤ ٧٩/١١/٣٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١١/١٢ / مدرس
٣٤٦٢٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٧ يوم ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة عشر

عذراء شريف عبدالمحسن
ابراھيم

تنحية عند المنافسة٧٤٫٣٨٧٤٣٦٠٫٦٣٠٦األركي أنثى التاريخبكالوريوس٥ ٨٢/١٠/١
٢

٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٩/٢ / مدرس ٣١ سنة،  ١١ شھر،  ١٨ يوم

٩٥٧ ترتيبھا الثالثة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان وعشرين

ٍغير مستوف للشروط٨٣٫٣٥٨١٢٦٠٫١٧٤٣الحدادمروه منعم يعقوب يوسف أنثى التاريخبكالوريوس٦ ٨٦/١١/١
٧

٢٠٠٩

التربية األساسيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/١٢/٩ / معلم جامعي
٢٧١٢٥٤ سنة،  ١٠ شھر،  ١٣ يوم ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وثالثين

ليس للمتقدم الخدمة الوظيفية الكافية بعد آخر شھادة

تنحية عند المنافسة٧١٫٢٤٣٥١٥٩٫٠٥٥٣التميميماجد حميد عوده كاظم ذكر التاريخبكالوريوس٧ ٧٣/٧/١٢٠٠٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٠ / مدرس
١٣٤٣  ٤١ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثالث واألربعين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع أربعمئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٣٨٤٣٥٨٫٣٥١٣الشمريعبدالحكيم طلب جعفر مھدي ذكر التاريخبكالوريوس٨ ٩٢/٢/١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٨٤٦  ٢٢ سنة،  ٧ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه التاسع عشر ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٢٩٤٢٨٥٦٫٧٥٢٦العزاويشيماء جواد كاظم شاكر أنثى التاريخبكالوريوس٩ ٨٢/٨/١٢٠٠٦

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٧ / مدرس ثالث
١٧٣٨  ٣٢ سنة،  ١ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٤٠٤٢٥٥٦٫١٢٧٩المھداويھاشم صالح حسين مھدي ذكر التاريخبكالوريوس١٠ ٧٣/٨/١٦٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى رئاسة الجمھورية منذ:  ٢٠٠٤/٨/٢٤ / مدقق أقدم
١١٣٣  ٤١ سنة،  ١ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع مئة وواحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٥٣٤٥٦٫١١٧٥الحياليعروبة سامي جميل جواد أنثى التاريخبكالوريوس١١ ٧٨/٧/١٧٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٦٤١  ٣٦ سنة،  ٢ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا الحادية والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وعشرين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٤٩ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٧٫٥٤٣٢٥٤٫٢١٣الزبيديحيدر عليوي ناصر حسن ذكر التاريخبكالوريوس١٢ ٧٥/٧/٦٢٠٠٣

التربية / ابن رشدجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/١١/٧ / مدرس
١٦٦٤  ٣٩ سنة،  ٢ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه الحادي والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وثالثة وستين

تنحية عند المنافسة٦٤٫٢٤١٣٨٥٣٫٣٥٦٧ريام محمود معيوف حسن أنثى التاريخبكالوريوس١٣ ٩٢/١١/١
٦

٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢١٣٦٤٤ سنة،  ١٠ شھر،  ١٤ يوم

تنحية عند المنافسة٦٥٫٢٠٤٣٤٥١٫٢٧٩٢الصالحيرافع عبدالرحمن حمدان عليوي ذكر التاريخبكالوريوس١٤ ٧٩/٥/٢٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢١ / مدرس
١٧٥٢  ٣٥ سنة،  ٤ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الرابع والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية عشر

تنحية عند المنافسة٦٦٫٤٦٤٣٢٥٠٫٣٩٩٨العبيديھادي حسن ھادي عثمان ذكر التاريخبكالوريوس١٥ ٧٣/٧/١٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٧/١٠ / معاون
١١٠  ٤١ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٤٨٢٣١٤٧٫٠٤٦٦العزاويحبيب نجم عبود علوان ذكر التاريخبكالوريوس١٦ ٧٩/١/١٢٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٥ سنة،  ٨ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه الخامس والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنان وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٠٫٤٦٢٣٥٤٥٫٩٥٢٦العبيديانفال رشيد حسين محمد أنثى التاريخبكالوريوس١٧ ٨٧/١٢/٣٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٧٠  ٢٦ سنة،  ٩ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبھا الحادية والثمانين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وستة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٤٫٣٢٩١٠٤٤٫٣١٣٣النداويغسق عماد نيازي عبدالحميد أنثى التاريخبكالوريوس١٨ ٩٠/٤/٢٥٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤٠  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الحادية والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وستة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٣٫٦٦٣١١٤٣٫٠٣٥٢البياتيموفق بھجة شوكة محمد ذكر التاريخبكالوريوس١٩ ٧٦/١١/٢
٠

٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/٢٢ / مدرس
٣٧١٠٠ سنة،  ١٠ شھر،  ١٠ يوم ترتيبه السادس والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وواحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٥٧٫٢٦٤٢٣٤١٫٥٤١٨التميميباسم عباس عكاب يوسف ذكر التاريخبكالوريوس٢٠ ٧٨/٥/١٩٢٠٠٢

التربية / ابن رشدجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس

١٠٣٦  ٣٦ سنة،  ٤ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه الرابع والثالثين بعد المئتين ضمن دفعته من مجموع مئتان وسبعة
وأربعين

ٍغير مستوف للشروط٦٦٫٣٧٨٠٤١٫٣٣٩٤السعدونشيماء عبد الرزاق جواد عبد أنثى التاريخبكالوريوس٢١ ٧٨/٢/٢٤٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٦ سنة،  ٧ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا الرابعة والثمانين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة عشر

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٥٧٫٥٦١٣٤٠٫٩٥٨السعديعماد جبار صادق علي ذكر التاريخبكالوريوس٢٢ ٧٧/١٢/٧٢٠٠٢

التربية / ابن رشدجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس

٧٦٤  ٣٦ سنة،  ٩ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه السابع والعشرين بعد المئتين ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة
وثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٠ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٥٫٤٦٢٦٧٧٢٫٩٠٠٣اليحيىاالء محمود رحيم خليل أنثى التاريخبكالوريوس١ ٩٢/١/١٣٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٦٥٣  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ١٧ يوم 

مقبول٨٠٫٥٧٧٧٢٧١٫٥٠٦٢الكرخيھدى جبار احمد ابراھيم أنثى التاريخبكالوريوس٢ ٩١/٩/٢٠٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٤٥٣٥  ٢٣ سنة،  ١٠ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وخمسة وعشرين

تنحية عند المنافسة٨٩٫٧٦٩٥١٧١٫٠٤٩٩المحميصدجله طه مصطفى خميس أنثى التاريخبكالوريوس٣ ٩٢/١٢/٦٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٦٣٤  ٢١ سنة،  ٩ شھر،  ٢٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٠٫٤١٧٦٤٦٨٫٠٢٠٢المھداويامنه ثاير مغير عبد هللا أنثى التاريخبكالوريوس٤ ٩١/٩/٢٠٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٨٢٧  ٢٣ سنة،  ١٠ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وخمسة وعشرين

مقبول٧٤٫٦٤٨٧٦٦٧٫٥٧١٢القيسيبان زاحم محمود جدوع أنثى التاريخبكالوريوس٥ ٩١/٧/٢٥٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٣٥٤٢  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ٥ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٩٫٩٢٧٥٥٦٧٫٢٥٢٦الشمريعبير صبحي طعمه حمد أنثى التاريخبكالوريوس٦ ٩٢/٣/٢٥٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٣٨٤٨  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٥٫٢٢٤٣٣٦٤٫٩٩٥٦الدليميزينب احمد سامي محمود أنثى التاريخبكالوريوس٧ ٩٢/٢/١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٧٤٣  ٢٢ سنة،  ٧ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٣٫٧٧١٦١٦٣٫٢٠١٢القيسيعثمان نوري ثامر شھاب ذكر التاريخبكالوريوس٨ ٨٧/٥/١٢٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٠٥١  ٢٧ سنة،  ٤ شھر،  ١٨ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٣٫٤٦٧٥٦٦١٫٩١٣٣الكرخيدالل عبد الكريم ثامر عباس أنثى التاريخبكالوريوس٩ ٩٠/٥/٢٥٢٠١٢

التربية / ابن رشدجامعة بغداد
٨٤٩  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا السابعة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وثمانين

تنحية عند المنافسة٧٨٫٢٣٣٤٠٥٩٫٨٣٨٥العزاويحراء جاسم محمد حمودي أنثى التاريخبكالوريوس١٠ ٨٧/١٠/٢
٦

٢٠٠٩

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٥٠  ٢٦ سنة،  ١١ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا الحادية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وثالثين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥١ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧١٫١٦٧٤٨٥٩٫٧٧٤٤العزاويمھند فوزي عبدال حسن ذكر التاريخبكالوريوس١١ ٨٥/١/١٢٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٧٣٧  ٢٩ سنة،  ٨ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه التاسع عشر ضمن دفعته من مجموع مئة وأربعة وعشرين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٣٫٦٥٤٤٥٥٩٫٤٩٤٤الخوالنيعلي متعب عمران خشف ذكر التاريخبكالوريوس١٢ ٧٨/٢/٩٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٠ / مدرس
١٢٤٩  ٣٦ سنة،  ٧ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه الرابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة وعشرين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٩٫٤٥٨٢٨٥٩٫٢٠٨١الكروييحيى كريم احمد حسين ذكر التاريخبكالوريوس١٣ ٨٩/٥/٢٦٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٧٠  ٢٥ سنة،  ٤ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٨٫٠٩٩٢٤٥٩٫٠٦٤٤الزبيديدعاء ستار جاسم محمد أنثى التاريخبكالوريوس١٤ ٨٩/٢/٢٧٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٥٥٥  ٢٥ سنة،  ٧ شھر،  ٣ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥٫٦٦٨٣٠٥٨٫٤٣٤٢العبيدييسرى طالب علي حمد أنثى التاريخبكالوريوس١٥ ٩٠/٤/٣٠٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ٢٦٣٩  ٢٤ سنة،  ٥ شھر، 

تنحية عند المنافسة٧٣٫٤٥١٤٠٥٨٫٣٤٣٢الشمريسامر عباس محمد خميس ذكر التاريخبكالوريوس١٦ ٨٩/١٠/١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٤٦٤٦ سنة،  ١١ شھر،  ٢٩ يوم

تنحية عند المنافسة٧٨٫٢٠٦٢٠٥٨٫٢٦٨٠السارةحسين محمد جليل اسماعيل ذكر التاريخبكالوريوس١٧ ٨٩/٨/١١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٨٤٠  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٤٫٩٨٧٢٨٥٦٫٨٩١٦الربيعيعطاء سمير سلمان غريب أنثى التاريخبكالوريوس١٨ ٩٢/١/٢٧٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٤٣٧  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٣ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٣٫٢٣٤٤١٥٥٫٨٣٢٣الحميريزينب محمود علو سلمان أنثى التاريخبكالوريوس١٩ ٩١/١٠/١
٩

٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٢١٩٠ سنة،  ١١ شھر،  ١١ يوم ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٢ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٨٫٠٤٨٣١٥٤٫٣٧٥٨الطائياريج حسين عبدهللا علي أنثى التاريخبكالوريوس٢٠ ٩١/٨/١٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٨٦٣  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا الثالثة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وثالثين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

ٍغير مستوف للشروط٨٢٫٠٢١٠٥٤٫٠٧٨٤الدليميديار ثابت حسن حمد أنثى التاريخبكالوريوس٢١ ٨٩/٤/٢٣٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٥ سنة،  ٥ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وأربعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٨٫٣٣٤٣٩٥٤٫٠١٧١المولىفراس صباح محمود عيدان ذكر التاريخبكالوريوس٢٢ ٩٠/٨/٥٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ٦٣٠  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ٢٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٨٫٤٥٣١٢٥٣٫٩٨٥٧العزاويزينب خالد عبد االمير رحيم أنثى التاريخبكالوريوس٢٣ ٨٩/١١/٩٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٤٠٠ سنة،  ١٠ شھر،  ٢١ يوم ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٩٣٦٣١٥٣٫٥٠٣٣العبيدياالء مزھر عبدهللا خلف أنثى التاريخبكالوريوس٢٤ ٨٣/٨/١٦٢٠٠٨

التربيةجامعة ديالى
١٨٦٩  ٣١ سنة،  ١ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الرابعة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٦٢٩٢٤٥٢٫٧٠٨٩المجمعينور فاروق احمد محسن أنثى التاريخبكالوريوس٢٥ ٩٢/٨/١٧٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٠٣٠  ٢٢ سنة،  ١ شھر،  ١٣ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٨٫٩٢٨٦٥٢٫٣٩٤٠العباديرجوه علي حسين عليان أنثى التاريخبكالوريوس٢٦ ٨٨/١٠/٥٢٠١٠

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٥٠٠ سنة،  ١١ شھر،  ٢٥ يوم ترتيبھا الحادية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧١٫٢٥٩١٤٥١٫٤٦٨٤العلكاويفاديه داود سلمان حسين أنثى التاريخبكالوريوس٢٧ ٨٨/١١/٢
٥

٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٨٢٩  ٢٥ سنة،  ١٠ شھر،  ٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٥٫٥٥٢٣١٥١٫٣٤٠٦العربوضغزوان فيصل عبود كاظم ذكر التاريخبكالوريوس٢٨ ٩٠/٩/٢٠٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٧٥٧  ٢٤ سنة،  ١٠ يوم  ترتيبه الثامن والثالثين ضمن دفعته من مجموع أربعة وستين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٦٢٢٣٤٩٫٣٣٣١العزيعادل اسماعيل علي محمود ذكر التاريخبكالوريوس٢٩ ٨٦/٨/٢٦٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٨ سنة،  ١ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه التاسع والثالثين ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٤٣١٧٤٨٫٦٧٤٧الكرويساره مشعان صالح محمد أنثى التاريخبكالوريوس٣٠ ٨٨/٦/١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢١٠  ٢٦ سنة،  ٣ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الخامسة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وعشرين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٣ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

ٍغير مستوف للشروط٧٣٫٢٠١٠٤٨٫٥٢٣٨القيسيسرى حسن رشيد احمد أنثى التاريخبكالوريوس٣١ ٨٤/٧/١٦٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٠ سنة،  ٢ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الحادية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وستة وعشرين

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٧٤٫١٩٨٠٤٨٫٠٦٠٥الزبيدينور صبحي جعفر توفيق أنثى التاريخبكالوريوس٣٢ ٩٠/١/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الثانية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وسبعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٥٫٠٨١١٨٤٧٫٨٠٢٧التميميازھار فاضل عباس حسين أنثى التاريخبكالوريوس٣٣ ٩٠/٦/١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٩٢٩  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ٢٩ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

ٍغير مستوف للشروط٧٢٫٧٢٤٠٤٦٫٨٢٨٨السعدياوس علي كاظم حسين ذكر التاريخبكالوريوس٣٤ ٩٠/١/٢٨٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦٦٫٨٨٨٠٤٢٫٥٩١٨العزاويھبه احمد صالح احمد أنثى التاريخبكالوريوس٣٥ ٨٣/١٢/١
٥

٢٠٠٦

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٠ سنة،  ٩ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا الثالثة والستين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان وعشرين

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٨٦٫٥٧٣٣٧٦٥٫١٩٩١السعديخالد جاسم محمد علي ذكر التاريخبكالوريوس١ ٦٨/٣/٢٣٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٠١٥  ٤٦ سنة،  ٦ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثالثين

مقبول٧٣٫٠٥٧٦١٦٢٫٠٢٧٦العزاويعبد الخالق محمد عبد كاظم ذكر التاريخبكالوريوس٢ ٨٠/٤/٣٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٩/١ / مدرس
٩٣٣  ٣٤ سنة،  ٥ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه الثامن والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنان وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٩٫١١٦٣٦٥٦٫٥٨٠٧النداويلطيف سلمان ابراھيم حريب ذكر التاريخبكالوريوس٣ ٧١/١/١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢١٥٥  ٤٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع خمسة وأربعين

نوال عبد الرزاق عبد الجبار
محمد

تنحية عند المنافسة٧٠٫٧٥٣٣٣٥٦٫٣٧٤٩القره غلي أنثى التاريخبكالوريوس٤ ٧٩/٩/١٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٦/٣/١٢ / مدرس ثالث   ٣٥ سنة،  ٢٩ يوم 

٣٠٦١ ترتيبھا الرابعة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة عشر

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٤ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٨٫٠٢٤٤١٥٤٫٥١٦٨المھداويجابر عبد الرحيم جاسم محمد ذكر التاريخبكالوريوس٥ ٧٦/٦/٢٥٢٠٠٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٤ / مدرس
٢١٤٥  ٣٨ سنة،  ٣ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه السادس والثالثين بعد المئتين ضمن دفعته من مجموع أربعمئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٥٠٢٣٠٥٤٫٤٩٢٩الراويلقاء عبد حمد كرحوت أنثى التاريخبكالوريوس٦ ٧٦/٥/٤٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٨/١ / مدرس
٢١٤٤  ٣٨ سنة،  ٤ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا السادسة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٥٤٠٥٤٫٠٣١٨الويسيجاسم طه اسماعيل داود ذكر التاريخبكالوريوس٧ ٧٥/٩/٢٢١٩٩٧

التربية / ابن رشدجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/٤/٣٠ / معلم جامعي
٢٥٥٢  ٣٩ سنة،  ٨ يوم  ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع ثالثة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٠٠٥٥٢٥٣٫٩٢٨العزاوياسامة شاكر محمود نصيف ذكر التاريخبكالوريوس٨ ٨٨/١/١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٩٣٩  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٣٫١٧٤٦٥٢٫٤٧٧٧التميميعباس خميس حسين علي ذكر التاريخبكالوريوس٩ ٧٨/٤/١٢٠٠٢

التربية / ابن رشدجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس
١٢٥٢  ٣٦ سنة،  ٥ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السادس والثالثين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة وثالثين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٦٫٠٨٧٣٠٥٢٫٣٥٦٦الباوينبيل جبار حمد محيسن ذكر التاريخبكالوريوس١٠ ٨٨/١/٢٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٤٥٤  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٤٫٩٨٣٥٤٩٫٩٧١٣الحمدانيطه علي صالح محمد ذكر التاريخبكالوريوس١١ ٧٢/٧/١٢٠٠١

التربيةالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس
١٨٤٥  ٤٢ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السادس والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنان

تنحية عند المنافسة٦٥٫٢٢٤٥٤٩٫٣٢٣١البياتيوليد علي حسين جمعة ذكر التاريخبكالوريوس١٢ ٧٧/١١/٣
٠

٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٠ / مدرس
١٠٠  ٣٦ سنة،  ١٠ شھر،  ترتيبه السابع بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة وعشرين

تنحية عند المنافسة٥٨٫٧٧٣٧٤٧٫٧٥٠٥الھيازعيعلي ھادي احمد نجم ذكر التاريخبكالوريوس١٣ ٨٩/٦/١٢٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٧٣٦  ٢٥ سنة،  ٣ شھر،  ١٨ 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨١٫٠٥٢٦٢٦٨٫٠٣٣٨الجبوريعلي اسماعيل زيدان خلف ذكر التاريخبكالوريوس١ ٩١/١/١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٧٤٢  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٥ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٧٫٢٦٦٦٧٦٥٫٥٢٢٩الدليميماجد مزھر حسين ھندي ذكر التاريخبكالوريوس٢ ٨٨/٢/١١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٥٣٣  ٢٦ سنة،  ٧ شھر،  ١٩ يوم 

مقبول٨٥٫١٠٩٤١٦٤٫٨٢٠٩الشمرياكرم اسماعيل جاسم حيدر ذكر التاريخبكالوريوس٣ ٨٩/٤/٢٥٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ٥٢١  ٢٥ سنة،  ٥ شھر،  ٥ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٨٠٫٣٣٩٤٦٦٤٫٢٢٠٣السعديسمر مثنى عدنان تبان أنثى التاريخبكالوريوس٤ ٩١/٢/٢٢٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٧٣٩  ٢٣ سنة،  ٧ شھر،  ٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٦٫٤٧١٤٢٦١٫٦٤٩٣الزيديوجدان عباس حسين ناصر أنثى التاريخبكالوريوس٥ ٨٦/١١/٢
٨

٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٢٣٢  ٢٧ سنة،  ١٠ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٨٫٨٢٣٤٦١٫٥٣٣الدليميلينا خضير عيدان جوري أنثى التاريخبكالوريوس٦ ٩٢/٣/٩٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٣٦٣٤  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ٢١ يوم 

تنحية عند المنافسة٨١٫٢٧٢٢٥٦١٫٣٠٤٩الزيديغزوه رشيد عبد عليوي أنثى التاريخبكالوريوس٧ ٨٩/١/١٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٧٣٨  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٦٫٥٣٣٤٠٦٠٫٦٤٦٥الشويليمصطفى محمد كاظم صنھير ذكر التاريخبكالوريوس٨ ٩٢/٨/١٩٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ٠٥٨  ٢٢ سنة،  ١ شھر،  ١١ يوم 

تنحية عند المنافسة٨١٫٢٣٢٠٦٠٫٥١٢٣السعديزمن عمران موسى صالح أنثى التاريخبكالوريوس٩ ٨٨/٢/١٨٢٠١٣

التربيةالجامعة العراقية
٣٦٣٣  ٢٦ سنة،  ٧ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٦٦٦٦٣٦٠٫٤٣٨٧الھاشميقاسم صادق محي كاظم ذكر التاريخبكالوريوس١٠ ٧٧/٣/٢٥٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/١١/٢٨ / مدرس
١٢٤٣  ٣٧ سنة،  ٦ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه السادس والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة عشر

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٧٫٥٦٣٨٥٨٫٣٨٦الخزرجيمروان واثق نصيف جاسم ذكر التاريخبكالوريوس١١ ٩٠/٩/٤٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٨٥٧  ٢٤ سنة،  ٢٦ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٨٫٧١٦٢٣٥٨٫٣٦٥٤األركيفاطمه عدوان عبد جواد أنثى التاريخبكالوريوس١٢ ٩٢/٥/١٣٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٨٣٤  ٢٢ سنة،  ٤ شھر،  ١٧ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٦ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٢٫٨٠٦٣٤٥٧٫٣٩٣٦العبيديشھباء محمود عباس مخلف أنثى التاريخبكالوريوس١٣ ٩٠/١٠/١
٩

٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٣٣١٣٦ سنة،  ١١ شھر،  ١١ يوم ترتيبھا السابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وخمسة وعشرين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

مروه صالح الدين عبدالواحد
جاسم

تنحية عند المنافسة٦٧٫٢٥٢٤٠٥٥٫٣٩١٢التميمي أنثى التاريخبكالوريوس١٤ ٩١/٦/٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى   ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ٢٣ يوم 

٤٥٥٥ ترتيبھا الخامسة والسبعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وخمسة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٦٫١٥٣٢٤٥٤٫٥٣١٨الكرويسيف طارق صبري شاكر ذكر التاريخبكالوريوس١٥ ٩٠/٣/١٢٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٤ سنة،  ٦ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٦٫٥٧٣٢٠٥٤٫١٥٣٨األوسيسارة سمير محمد حاجم أنثى التاريخبكالوريوس١٦ ٨٨/١٢/٢
٦

٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٩٠  ٢٥ سنة،  ٩ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا الثانية والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وخمسة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٦٤٥٤٠٥٣٫١٧٠٣العلكاوينسرين خالد ناجي داود أنثى التاريخبكالوريوس١٧ ٨٦/٢/١٦٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٤٩  ٢٨ سنة،  ٧ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الثالثة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وستة وعشرين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٧٫٤٧١٢٩٥٢٫٧٣٩٧الدليميھاله سعد ھادي صالح أنثى التاريخبكالوريوس١٨ ٨٩/٢/١٣٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٥٤٧  ٢٥ سنة،  ٧ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبھا السابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وثمانين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٩٨١٢٨٥٢٫٤٥٢٥الربيعيھبه طاھر حمود نكة أنثى التاريخبكالوريوس١٩ ٩٠/٥/٢٦٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٨٣٩  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا الرابعة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٠٦٧٣٢٥١٫٧٤٣٦الحمداويمھند نجيب عبدهللا ابراھيم ذكر التاريخبكالوريوس٢٠ ٩٠/١/٩٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٧٤٤  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢١ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٧٫٨٠١٢١٥١٫٢٤٧٣الزيدينبراس رزوقي وھيب عمر أنثى التاريخبكالوريوس٢١ ٨٥/١/٢٨٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٦٤٨  ٢٩ سنة،  ٨ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا الخامسة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٠١٥٢٥٥١٫٠٤٢٣التميميصالح خوام محمد ھادي ذكر التاريخبكالوريوس٢٢ ٩٠/١/٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٩٥٤  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه السادس والثالثين ضمن دفعته من مجموع ستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٧ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٥٫٤٦٢٤٥٠٫٦١٨٩العزاويحيدر محمود مھدي صالح ذكر التاريخبكالوريوس٢٣ ٨٨/٨/١٥٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٦ سنة،  ١ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٨٣٢٣٤٨٫٢٣٤٤الربيعيمحمد صالح مھدي عبود ذكر التاريخبكالوريوس٢٤ ٨٧/١/٧٢٠١٠

التربيةالجامعة المستنصرية
٠٥٩  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه الحادي والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية عشر

التربية وعلم النفس / ارشاد نفسي وتوجيه 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٨٣٫٩٧٥٥٩٧١٫٩٨٥المعموريعلي جاسم محمد مطلك ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس١ ٨٦/٦/٤٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/١٢/٢٢ / مدرس
١٩٧٧  ٢٨ سنة،  ٣ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع أربعين

مقبول٨٦٫٩٦٣٥٦٧١٫٤٧٧٨الطائينور اسماعيل جواد حسين أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٢ ٨٧/١/١٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٧/١٠ / مرشدة تربوية
٠٦٢  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وأربعين

مقبول٧٢٫٥٥٤٩٦٠٫٠٨٩١الزيديمحمد طارق حسن علي ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٣ ٨٠/١١/٢
٢

٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس
١٣٥٤  ٣٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الخامس عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٩٢٥٥٣٥٩٫٦٢٧٢العماريحسين صالح يوسف جميل ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٤ ٨٢/٢/٢٢٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/١٢/٥ / مدرس
٠٣٦  ٣٢ سنة،  ٧ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع ستة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٧٩٥٦٥٧٫٢٦٣٥العزيمصطفى ھاشم احمد محمد ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٥ ٩٢/٧/٣٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٠٤٣  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ٢٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٦١٫٢٤٥٤٨٥٣٫٧٠٩٣الجبوريانوار ثامر عبدالرحمن نجم أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٦ ٩٠/١/١٣٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢١٦٥  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ١٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٤٫١٣٩٥٣٥٣٫٦٣٣٤الكرخياحمد حسن خلف حرامي ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٧ ٨٦/٣/٢٣٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٥٦٦  ٢٨ سنة،  ٦ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه السابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع أربعين

تنحية عند المنافسة٦٧٫٣٥٩٣٣٥٢٫١١٥٤الثابتيماھر سلمان مجيد ھفش ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٨ ٨٦/١١/٢
٩

٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى رئاسة الجمھورية منذ:  ٢٠٠٨/٩/٢٨ / مدرس
١٣٥٩  ٢٧ سنة،  ١٠ شھر،  ١ يوم  ترتيبه التاسع والعشرين ضمن دفعته من مجموع أربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٨ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية وعلم النفس / ارشاد نفسي وتوجيه 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٣٫٧٨١٥١٥١٫٨٤٧٦المسعوديثامر ضاري عويد علي ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٩ ٧٨/٧/١٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس
١٨٢٧  ٣٦ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٦١٫٣١٣٤٤٨٫٢١٦٦القيسيعمار غناوي مبارك سالم ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس١٠ ٨٣/٧/٢٠٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤٣٠  ٣١ سنة،  ٢ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الثامن والثالثين ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

تنحية عند المنافسة٥٨٫٩٣٨٤٧٤٧٫٩٠٩٩الربيعيمصطفى حارث سلمان مجيد ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس١١ ٨٩/١/٣٠٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٨٢٩  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ترتيبه التاسع والخمسين ضمن دفعته من مجموع تسعة 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٦٫٧٢٥٥٦٤٫٥٨٧٣التميميصفاء خيرهللا ابراھيم عبود ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس١ ٨٩/١١/١
٠

٢٠١٣

التربيةالجامعة المستنصرية
٢٤١٩٤٧ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٠ يوم ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع سبعة وأربعين

مقبول٧١٫٠٧٦٢٦١٫٢٩٥٥الخفاجينور طالب توفيق حسن أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٢ ٩١/٨/٢٨٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٦٣٨  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥٫٦٥٢٤٣٦١٫١٤٥١العنبكيازھار احمد علي يوسف أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٣ ٨٩/٤/١٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٥٣٠  ٢٥ سنة،  ٥ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وخمسين

مقبول٧٣٫٧٤٢٤٣٦٠٫٢٠٦٧العبيديمھا سعدي شھاب احمد أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٤ ٩٠/٧/٩٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٧٢٦  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وخمسين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٠٫٢١٩٤٢٥٨٫٣٢٥١العبيديمھند عبود احمد عبد ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٥ ٧٩/٣/١٠٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٦٧١  ٣٥ سنة،  ٦ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه السادس عشر ضمن دفعته من مجموع واحد وسبعين

عبدالرحمن محمد عبدالمحسن
مذري

تنحية عند المنافسة٦٧٫٦٥٥٤٩٥٦٫٧٧٥٨العزاوي ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٦ ٩٢/٣/١٩٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى   ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ١١ يوم 

١١٤٩

تنحية عند المنافسة٦٧٫٨٩٥٤٥٥٫٩٣٨٦العامريزينة علي حسين علوان أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٧ ٨٥/٣/١٠٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٣٢٦  ٢٩ سنة،  ٦ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبھا التاسعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٥٩ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية وعلم النفس / ارشاد نفسي وتوجيه 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٧٫٢٣٣٨٥٥٫٥٤٩٥العزاوينعمه عبدالرحمن ناجي حلبون ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٨ ٩٣/١/٢٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٧٦٨  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٠٫٢٠٢٤٤٥٥٫٠٥٥٨العبادينصير مطشر محمد خلف ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٩ ٨٦/١/١٠٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه العاشر ضمن دفعته من مجموع إثنان وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٧٫٣٦٥٣٤٥٢٫٤٢٦١الطائياسامة معن عبد سمير ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس١٠ ٨٢/١١/١
٧

٢٠٠٦

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٣١١١٣٦ سنة،  ١٠ شھر،  ١٣ يوم ترتيبه السادس عشر ضمن دفعته من مجموع خمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٠٧٣٣٣٥٠٫٧٥٩٧العنبكيفاطمه محمد اسماعيل سلمان أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس١١ ٨٩/١١/٢
٧

٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٦٢٤  ٢٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا السابعة والعشرين 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧٨٫٦٦٤٤٦٦٤٫٨٧٥٥العبيديعبير عبد الھادي حيدر طه أنثى التاريخبكالوريوس١ ٨٤/١٢/١
٠

٢٠٠٦

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٤ / مدرس
٢٤٤٨  ٢٩ سنة،  ٩ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان وعشرين

مقبول٧٣٫٣١٤٤٩٥٩٫٤٢٦٥العميريسحر طالب صالح مھدي أنثى التاريخبكالوريوس٢ ٧٨/٧/١٢٠٠٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠١/٣/١ / معلم جامعي
١٤٢٤  ٣٦ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا السابعة بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع أربعمئة وعشرين

مقبول٦٧٫٦٠٨٥٩٥٨٫٢٠٥٦الدفاعيمصطفى فاضل عباس فليح ذكر التاريخبكالوريوس٣ ٨٠/٥/١٠٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤٦٥  ٣٤ سنة،  ٤ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الخامس والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة عشر

تنحية عند المنافسة٦٨٫٧٣٥٥١٥٧٫٣٠٩٩العباديخضير عباس علي غصيبة ذكر التاريخبكالوريوس٤ ٧٨/٢/٨٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/١١/٢ / مدرس
٩٦٣  ٣٦ سنة،  ٧ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه السادس والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة عشر

تنحية عند المنافسة٦٥٫٥٥٩٤٣٥٤٫٤٦٣٤السامرائيسالي حسين مالو فياض أنثى التاريخبكالوريوس٥ ٩٢/٥/٦٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٧٣٨  ٢٢ سنة،  ٤ شھر،  ٢٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٣٫٧٨٩٥٦٥٣٫١٣٢٧الربيعيمحمد ھاشم ستير احمد ذكر التاريخبكالوريوس٦ ٧٩/٢/١٢٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/١٠/٣ / مدرس ثاني
١١٢٧  ٣٥ سنة،  ٧ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه الحادي والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٠ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٤٫٥٧٩٤٤٥١٫٩٥٧٢الدوريمنقذ صالح لطيف صالح ذكر التاريخبكالوريوس٧ ٧٥/١١/١
٣

٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس
٣٨٢١٥٥ سنة،  ١٠ شھر،  ١٧ يوم ترتيبه التاسع بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٢٫٣٣٢٥٥٥١٫٢٨٧٤الخفاجيباسم عبد عزال غالم ذكر التاريخبكالوريوس٨ ٧٧/١٢/١
٩

٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/١١/٨ / مدرس
١١٣٥  ٣٦ سنة،  ٩ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه السادس بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة عشر

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٩٫٨٤١٩٤٩٫٠٣٠٥الذھباويسامر عباس مشحوت حليحل ذكر التاريخبكالوريوس٩ ٨٥/٥/٨٢٠٠٧

التربيةالجامعة المستنصرية وزارة السياحة واالثار منذ:  ٢٠٠٩/٢/١٩ / مالحظ
١٨٠  ٢٩ سنة،  ٤ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه الحادي والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٢٫٠٠٥٤٢٤٨٫٧٠٠٧المحيميصخليل ابراھيم حسين مسلط ذكر التاريخبكالوريوس١٠ ٧٨/٤/٢٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٣/٢٣ / مدرس
٩٢٧  ٣٦ سنة،  ٥ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثامن والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئة وواحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٣٫٢٧٦٣٢٤٧٫٨٤٦٦الجبورياوس مؤيد سلمان محمد ذكر التاريخبكالوريوس١١ ٩٢/١/٣٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٨٢٩  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه السادس والستين ضمن دفعته من مجموع أربعة وثمانين

تنحية عند المنافسة٥٩٫٥٧٥٠٣٨٫٢٩٦٠الدليمينھاد طارق حمدي سلمان ذكر التاريخبكالوريوس١٢ ٨٦/١١/١٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٧٠٠ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٩ يوم ترتيبه التاسع واألربعين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وتسعين

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

درجة مقابلة٣المقاعد الباقية٣مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٨٫٢٨١٥٥٦٤٫٢١٦٦العنبكليعذراء خضير علوان محمد أنثى التاريخبكالوريوس١ ٨٩/١١/١
٣

٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٤١٠٢١ سنة،  ١٠ شھر،  ١٧ يوم ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وأربعين

مقبول٧٥٫٩٤١٥٢٦٣٫٧٧١٠العزاويميس رمضان رحيم صالح أنثى التاريخبكالوريوس٢ ٩١/١/٣٠٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٥٥٤  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد

مقبول٧٤٫٦٧٨٥٤٦٢٫٠٤٠٧العباديصبا لطيف جدوع علوان أنثى التاريخبكالوريوس٣ ٩١/٢/٩٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٣٠٢٤  ٢٣ سنة،  ٧ شھر،  ٢١ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦١ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

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

درجة مقابلة٣المقاعد الباقية٣مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٤٫١٥٤٥٠٦٢٫٠٢٥٧الدليمينادية حسن محمد رجب أنثى التاريخبكالوريوس٤ ٨٤/٢/١٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٨٤٦  ٣٠ سنة،  ٧ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٧٫٦٩١٣٥٦٠٫٠٤٣٦العلكاويمھا جسام محمد عليوي أنثى التاريخبكالوريوس٥ ٨٧/٢/٤٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٣١٨  ٢٧ سنة،  ٧ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وأربعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٦٫٦٩٦٣٤٥٩٫٠٢٧٦العزاويحامد ظاھر محمود شحاذة ذكر التاريخبكالوريوس٦ ٨٩/٤/٢٩٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٧٢٤  ٢٥ سنة،  ٥ شھر،  ١ يوم  ترتيبه الثاني والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧١٫٧٢٦٥١٥٨٫٦٠٢٩الجنابيرواء احمد جاسم محمد أنثى التاريخبكالوريوس٧ ٩٠/٧/١٨٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٤٢  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا السادسة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد

تنحية عند المنافسة٧٠٫٣٩٧٣٤٥٤٫٩٠٨١الشمريعبد الخالق سعد خضير ياسين ذكر التاريخبكالوريوس٨ ٩٠/١٠/٣٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٣١٥٣٢ سنة،  ١١ شھر،  ٢٧ يوم

تنحية عند المنافسة٦٨٫٧٥٤٣٨٥٢٫٣٦٩١الخزرجيازھار رعد سلمان ناصر أنثى التاريخبكالوريوس٩ ٨٨/٥/٢٤٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٧٣٠  ٢٦ سنة،  ٤ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا الثالثة والستين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٠٣٤٣٧٥١٫٩٢٢١النعيميمروان داود سلمان جالل ذكر التاريخبكالوريوس١٠ ٨٩/١٠/٢
٨

٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٣٣٢  ٢٤ سنة،  ١١ شھر،  ٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٥٫١١٥٣٨٥٠٫٤٢٤٨اللھيباويمحمد ثائر خلف احمد ذكر التاريخبكالوريوس١١ ٨٧/٥/١٥٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٠٠  ٢٧ سنة،  ٤ شھر،  ١٥ يوم 

التربية وعلم النفس / علم النفس التربويفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٦٦٫١٢٣٠٤٩٫٥٤٤٧الكرخيمثنى حسن كاظم خليل ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس١ ٨٠/٦/٢٠٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس
١٠٤٧  ٣٤ سنة،  ٣ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه السادس والثالثين ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

مقبول٦٢٫٣٢٥٤٨٫٣١٨٩الخزرجياحمد سليمان حسن علي ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٢ ٨٧/٧/١٩٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢١٤٥  ٢٧ سنة،  ٢ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه الخامس والثالثين ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٢ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

التربية وعلم النفس / علم النفس التربويفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٦٠٫٣٩٥٢٩٤٧٫٦٠٦٨الزھيريعلي موسى جعفر صادق ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٣ ٩١/٤/٢٠٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٧٣٤  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ١٠ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٦٫١٣٢٩٤٣٫٦٦١٣الدراوشةمحمود لطيف عبد جاسم ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٤ ٧٣/٣/١٣١٩٩٦

اآلدابالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٤/١٧ / مرشد تربوي
٢٦٥١  ٤١ سنة،  ٦ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه الخامس والثمانين ضمن دفعته من مجموع تسعين

تنحية عند المنافسة٦٤٫٣١٢٠٤٠٫٧٠٢٦الشمريبسعاد رشيد سعيد محمد أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٥ ٧٦/٩/١٤٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٨ سنة،  ١٦ يوم  ترتيبھا الحادية والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع إثنان 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٠٫٢٣٨٤٢٦٤٫٤٥٣٩العنبكيافراح لطيف خدادوست جمعة أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس١ ٨٦/١٠/١
٤

٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٧٩٥٢ سنة،  ١١ شھر،  ١٦ يوم ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وسبعين

مقبول٦٦٫٠٣٦٠٦١٫٠١٩٥البياتياية جالل عبدهللا خالد أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٢ ٩١/٤/١١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٧٣٤٩  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ١٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥٫٥٠٨٣٣٦٠٫٨٩٣٥الساجنيعبير عبد علي عبد عويد أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٣ ٩١/٣/١٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٤٦٠  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٩٦٥٤٣٦٠٫٦٨٩١المعموريالق سامي محمود شھاب أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٤ ٨٩/٢/٢٦٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٤٤٨  ٢٥ سنة،  ٧ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وستين

مقبول٧٣٫٥٠٨٣٤٥٨٫٩٨٢٣الداينيعمر شھاب احمد حسين ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٥ ٩٠/١٠/٢٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٣١٦٥٤ سنة،  ١١ شھر،  ٢٨ يوم ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع واحد وسبعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧١٫٧٩٤٣٨٥٨٫٧٠١٤البياتيسھى شكور محمود موسى أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٦ ٨٩/٥/٢٢٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٨٥٥  ٢٥ سنة،  ٤ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٥٤٥٤٠٥٧٫٨٧٤٨التميميماھرحمد مزعل محل ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٧ ٨٩/٧/١٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤٥٠  ٢٥ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه العاشر ضمن دفعته من مجموع تسعة وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٣ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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التربية وعلم النفس / علم النفس التربويفي 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٢٫١١٢٤٥٦٫٦٨٣٠األحمديحسين ھاشم حمادي حسين ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٨ ٧٩/٢/١٠٢٠١٣

التربيةالجامعة المستنصرية
٣١٦٩  ٣٥ سنة،  ٧ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الرابع عشر ضمن دفعته من مجموع سبعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧١٫٦٣٧٣٠٥٦٫٥٦٨٨المجمعياسحاق فيصل عزيز محمد ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس٩ ٩٠/١٠/١
٦

٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٣١٧٤٦ سنة،  ١١ شھر،  ١٤ يوم ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع واحد وسبعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧١٫٠٨٧٢٨٥٥٫٩٧٢٥الجنابيبيداء رحمان داودسلمان أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس١٠ ٨٥/٨/١٤٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٩٤٧  ٢٩ سنة،  ١ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وستين

تنحية عند المنافسة٦٧٫٥٧٥٤٢٥٥٫٢٢٣٨العنبكليساره ردام عياش مياح أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس١١ ٩٠/٥/٥٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٥٣٣  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ٢٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٨٫٩٧٥٢٨٥٣٫٤٣٣٨المجمعيمھا سعدون حسن ھادي أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس١٢ ٩٢/٧/١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٦٤٤  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٧٫٥٦٦٢٦٥١٫٩٥٨٦الربيعياحمد فاضل محمد حسين ذكر علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس١٣ ٨٨/١٢/١
٢

٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٦٤٥  ٢٥ سنة،  ٩ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع واحد وسبعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٥٫٨٣٥٣٤٥١٫٦٤٢٨التميميھدى عبد الھادي عباس حسين أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس١٤ ٨٩/٣/٢١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٦٢٥  ٢٥ سنة،  ٦ شھر،  ٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٧٫٦٩٥٠٤٤٫٠٠١٨العزاويفاطمه فاضل عباس كيطان أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس١٥ ٨٦/٨/١٢٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٠٠  ٢٨ سنة،  ١ شھر،  ١٨ يوم 

ٍغير مستوف للشروط٦٧٫٣٧٠٤٣٫٥٩٥١القيسيھبه قاسم احمد ابراھيم أنثى علوم تربوية ونفسيةبكالوريوس١٦ ٨٨/٣/٢٧٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٦ سنة،  ٦ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا العشرين ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وخمسين

الغياب عن االمتحان التنافسي

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٤ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧٤٫١٧٦٥٤٦٢٫٩٠٨٤المجمعيعمر نجم عبدهللا منھل ذكر الجغرافيةبكالوريوس١ ٨٦/١/١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١٢ / مدرس
١٧٤٢  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السادس ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

مقبول٧٢٫٨٣٥٤٨٦١٫٤١٦٤الزيديعلي ثاير طالب يوسف ذكر الجغرافيةبكالوريوس٢ ٨٣/١١/٢
٦

٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١١/١٢ / مدرس
٢٣٤٧  ٣٠ سنة،  ١٠ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع ثمانية وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٧٫٠٥٣٦٥٩٫٧٦٤٧الزھيرييسرى علي جبر كريم أنثى الجغرافيةبكالوريوس٣ ٧٩/٤/٢٦٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٧/٨ / مدرسة
١٠٣٢  ٣٥ سنة،  ٥ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٥٫٥٢١٣٧٥٩٫٣٨١٧الشمريخنساء عيدان شكر احمد أنثى الجغرافيةبكالوريوس٤ ٧٥/٩/٣٠٢٠٠٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٣/٤ / مدرسة
١٥٣٦  ٣٩ سنة،  ترتيبھا الخامسة والسبعين ضمن دفعتھا من مجموع أربعمئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧١٫٨٦٥٠٥٨٫٧٢٧٣اللھيبيمھدي رحمان عبود صالح ذكر الجغرافيةبكالوريوس٥ ٧١/١٠/١
٥

٢٠٠٦

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٦/٨/١٥ / معلم جامعي
٤٢٦٣٢ سنة،  ١١ شھر،  ١٥ يوم ترتيبه السادس والعشرين ضمن دفعته من مجموع سبعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٩٣٢٣٤٥٨٫٤٥٥٨العنبكياثير وادي رشيد كريم ذكر الجغرافيةبكالوريوس٦ ٩٠/١/١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٥٥٧  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٥٫٠٣٢٥٤٥٦٫٨٢٨٠الكرويفراس كريم اسماعيل صالح ذكر الجغرافيةبكالوريوس٧ ٧٩/١/١٧٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٠ / مدرس
١٥٦٤  ٣٥ سنة،  ٨ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه الرابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع خمسة وثمانين

تنحية عند المنافسة٦٤٫٩٨٢٤٠٥٢٫٠٨٨٣المحالوياركان مطشر كاظم عباس ذكر الجغرافيةبكالوريوس٨ ٨٨/٨/٢٧٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٣٢٤  ٢٦ سنة،  ١ شھر،  ٣ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٦٫٣٨١٣٨٥١٫٦٩٧٧القرةغوليعباس غازي سلطان ضايع ذكر الجغرافيةبكالوريوس٩ ٨٩/١/١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٩٠  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٠٫٥٠٨٤٦٥١٫٥٦٣٩الكرخيحقي اسماعيل جواد حاجم ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٠ ٧٥/١/١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤٣٩  ٣٩ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الخامس عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٨٤٢٣٢٥١٫٢٣٥٦البياتيشيماء ناصر سليمان محمد أنثى الجغرافيةبكالوريوس١١ ٧٨/١/١٩٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤٢٧  ٣٦ سنة،  ٨ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا السادسة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٥٩٫٤٠٤٤٤٤٩٫٣١١٢العبيديبيداء قدوري درب حسين أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٢ ٨٠/٧/١٢٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٦/٢/٢٠ / مدرسة
١٦٥٨  ٣٤ سنة،  ٢ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الستين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وسبعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٥ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٥٨٫٩٨٥٥٧٤٩٫٢٩٨١السعدياحمد طه قاسم محمد ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٣ ٨٠/٨/١٤٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/١١/٧ / مدرس
٧٣٦  ٣٤ سنة،  ١ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبه السادس والستين ضمن دفعته من مجموع سبعين

تنحية عند المنافسة٦٢٫٨٤٧٢٩٤٨٫٤٢١٤التميمياحمد طالب حسين عبد ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٤ ٨٣/٣/٢٩٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٢٧١  ٣١ سنة،  ٦ شھر،  ١ يوم  ترتيبه السابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثالثين

تنحية عند المنافسة٥٩٫٩١٤٤٠٤٧٫٣٣٩٤الطائيعدي علي حسن جاسم ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٥ ٨٠/١٢/٥٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٤٤١  ٣٣ سنة،  ٩ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه التاسع والستين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وسبعين

تنحية عند المنافسة٥٨٫٩٠٧٢٦٤٤٫٦٧٧٥المجمعيدعاء فاضل عبدهللا شلبه أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٦ ٩٠/٥/٣٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٩٥٧  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة عشر

ٍغير مستوف للشروط٦٨٫٢٢٣٠٤٤٫٣٤٥الشمرياسراء حسين ابراھيم علوان أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٧ ٨٨/٧/٣١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٠٠  ٢٦ سنة،  ٢ شھر، 

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦٢٫٩٦٩٠٤٠٫٦٦٦٠الزركوشيسعد عيدان ابراھيم كازة ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٨ ٧٨/٨/١٥٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٦ سنة،  ١ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع ستة وعشرين

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦٣٫٩١٣٠٤٠٫٥٠٠٦المندالويقصي تحسين ناصر حسين ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٩ ٨٦/٤/٢٨٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٨ سنة،  ٥ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه الثاني واألربعين ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٤٫٤٣٤٥٧٧٠٫١٣٢١العبيديمروان عبدابراھيم محمدعبد ذكر الجغرافيةبكالوريوس١ ٩٠/٥/٥٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٤٦٣  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ٢٥ يوم 

مقبول٨٣٫١٤١٦٣٦٩٫٤٩١٧الكياليعمر غافل حجي محمد ذكر الجغرافيةبكالوريوس٢ ٨٩/١٠/٢
٣

٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٩٤٨  ٢٤ سنة،  ١١ شھر،  ٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٢٫٧٩٩٥٠٦٨٫٦٤٦٧الخزرجيسيف محمد صيھود غضيب ذكر الجغرافيةبكالوريوس٣ ٩٠/٦/٤٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٦٥٦  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

تنحية عند المنافسة٨٢٫٠٤٨٥٢٦٦٫٩٣١٢العزاوياحمد ياسين طه دانوك ذكر الجغرافيةبكالوريوس٤ ٩٢/١/٧٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٨٥٦  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٣ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٦ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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الجغرافية البشريةفي 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٨٠٫٥١٤٨٦٥٫١٤٠٥العسكريعلي عزيز كريم حميد ذكر الجغرافيةبكالوريوس٥ ٩٢/١/١٨٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٥٣٥  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

تنحية عند المنافسة٧٦٫٥٧٤٥٧٦٤٫٣٢٣١الجميليسيف محمد عبد منديل ذكر الجغرافيةبكالوريوس٦ ٨٨/٦/١٢٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٧٤٦  ٢٦ سنة،  ٣ شھر،  ١٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٠٫٦٧٨٣٨٦٣٫٣١٤٦العنبكيزمن حافظ حميد ورور أنثى الجغرافيةبكالوريوس٧ ٩٠/٩/٤٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٢٤٢  ٢٤ سنة،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٧٫١٣٤٤٥٦٢٫٦٨٧١المصلحيرعد علي حسين محمد ذكر الجغرافيةبكالوريوس٨ ٨٨/١/١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٦٥٥  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم 

مقبول٧٢٫٠٧٧٥٢٦٠٫٣٦٢٩العبيديعبود تركي عدوان صالح ذكر الجغرافيةبكالوريوس٩ ٨٤/١٠/١٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٩١٧٣٤ سنة،  ١١ شھر،  ٢٩ يوم ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٦٫٤٧٩٣٠٦٠٫١١١١المجمعيأفكار عباس خضير ويس أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٠ ٩١/٩/١٦٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٢٥٣  ٢٣ سنة،  ١٤ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وثالثين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٩٫٢٨٦٢٧٥٩٫٦٤١٣البياتيفاتن مالك رضا محمود أنثى الجغرافيةبكالوريوس١١ ٨٩/١١/٢
٥

٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٨٢٦  ٢٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وستين

تنحية عند المنافسة٧٨٫٤٩٢٢٨٥٩٫٤٤١٢العزاويعلي نزار عبداالمير حمادة ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٢ ٨٨/١١/٢٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٥١٩٢٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٨ يوم ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع تسعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٦٫١٢٥٣٤٥٨٫٩٣١٣التميمياطياف عباس حسن كاظم أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٣ ٩٢/٨/١١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٩٢٤  ٢٢ سنة،  ١ شھر،  ١٩ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٧٫٢٣٥٢٧٥٨٫٧٠٢٨الجميليضحى عزيز كريم حسين أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٤ ٩١/٧/١٧٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١٨٤٤  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ١٣ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٧ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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الجغرافية البشريةفي 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٤٫٦٥٢٣٧٥٧٫٧٩٩٧الزبيديدعاء جعفر محمد باقر أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٥ ٩١/٨/٢٧٢٠١٣

التربية / ابن رشدجامعة بغداد
١٢٢٧  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا الرابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٠٫١٩٤١٥٧٫٢٥٣٤الخفاجيعباس عوده محمود حسن ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٦ ٩١/٥/١٥٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١١٤٩  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه الثاني والعشرين ضمن دفعته من مجموع تسعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٣٫١٠٦٢٨٥٦٫٥٨٥٠الدليميآيه مكي محمد حسين أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٧ ٩١/٣/٢١٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٦٤٥  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ٩ يوم  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٦٨٨٢٧٥٦٫٢٩٧٢الدھلكينجوه سامان محمد احمد أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٨ ٩٠/١٠/٢
٣

٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٥٤٥  ٢٣ سنة،  ١١ شھر،  ٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٥٫٩٢٩٥١٥٥٫٩٩١٢العنبكيسعد علي ماجد مھدي ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٩ ٧٧/٢/١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٥٣٢  ٣٧ سنة،  ٧ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع تسعة وتسعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧١٫٠٢٢٣٥٥٤٫٨٦٤٣الدليميميساء عبدالرحيم شھاب احمد أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٠ ٨٩/١١/٢
١

٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٩١٥  ٢٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٢٫٥٦٧٣٠٥٤٫٦٣٥٣النعيريھند زيد خليفة ناصر أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢١ ٨٨/٦/١٨٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٦٤٠  ٢٦ سنة،  ٣ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا الرابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

ٍغير مستوف للشروط٨١٫٩٦٤٠٥٣٫٩٢٥٩المفرجيھشام فوزي ابراھيم ياس ذكر الجغرافيةبكالوريوس٢٢ ٨٨/٦/٩٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٦ سنة،  ٣ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه السادس ضمن دفعته من مجموع تسعة وتسعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٧٠٫٠٨٨١٧٥٠٫٣٢٦٥العبيديعصام جواد حسين علي ذكر الجغرافيةبكالوريوس٢٣ ٩٠/١٠/٥٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٣٢٢٣٦ سنة،  ١١ شھر،  ٢٥ يوم ترتيبه الرابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٨ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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الجغرافية الطبيعيةفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٨٠٫٦٥٤٩٦٧٫٥٧٣٣القرلوسيحربيه شيرزا عزيز محمد أنثى الجغرافيةبكالوريوس١ ٧٣/١٢/١
٠

٢٠٠٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/١٠/٢٦ / مدرسة
١٥٨١  ٤٠ سنة،  ٩ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبھا السادسة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع أربعمئة وعشرين

مقبول٧٤٫٩٥٢٥٨٦٣٫١٨٥٥العميريحسين مطشر عبدهللا حيدر ذكر الجغرافيةبكالوريوس٢ ٧١/١/١٠٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٧/١٠ / مدرس
١١٣٧  ٤٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع سبعين

تنحية عند المنافسة٧٤٫٠٠٤٤٢٥٩٫٩٩٤١الدليميصديق طه عبود فرحان ذكر الجغرافيةبكالوريوس٣ ٨٩/٨/٢٠٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢١٥٢  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه السادس والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٧٫٠٩٨٢٨٥٩٫٢٥٤٦العبادياستبرق شھاب احمد محمد أنثى الجغرافيةبكالوريوس٤ ٨٧/١١/٢
٢

٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٥٣٦  ٢٦ سنة،  ١٠ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وسبعة

تنحية عند المنافسة٦٥٫٢٥٧٦١٥٨٫٧٧٣١الالميعادل خلف داغر حمدان ذكر الجغرافيةبكالوريوس٥ ٧٨/٧/١٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٣/١٤ / مدرس
١٨٥٢  ٣٦ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع سبعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٥٧٥٤٨٥٨٫٦٠٠٢العزيفؤاد خليل ابراھيم جاسم ذكر الجغرافيةبكالوريوس٦ ٨٤/٨/٢٠٢٠٠٦

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٥ / معلم جامعي
١٨٤٥  ٣٠ سنة،  ١ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الثالثين ضمن دفعته من مجموع سبعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٥٥٣٤٠٥٤٫٥٥٧٥الزھيريانوار نصيف جاسم محمد أنثى الجغرافيةبكالوريوس٧ ٨٥/١١/١
٥

٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٨١٩٢٩ سنة،  ١٠ شھر،  ١٥ يوم ترتيبھا الثالثة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد

تنحية عند المنافسة٦٩٫٦٢٨٢٦٥٣٫٠٦٠١الشمريھمام محمود تركان ساھي ذكر الجغرافيةبكالوريوس٨ ٨٨/٥/١٢٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٠٥٥  ٢٦ سنة،  ٤ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه الخامس والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٤٫٧٨٥١٢٥٢٫٦٨٦٢البياتيموفق جمعه عبدالرحمن علي ذكر الجغرافيةبكالوريوس٩ ٨٣/٨/١٠٢٠٠٨

التربيةجامعة تكريت وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/١٢/٢٠ / مدرس
١٧٠  ٣١ سنة،  ١ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع ثالثة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٩٩٩٢٤٥٢٫٦٣٥٣الحميراويرفيف شوكت عبود مبارك أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٠ ٩٠/٧/١٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٢٥٩  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا التاسعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٧٧٧٢٧٤٩٫٩٣٨٩الدليميحيدر علو عيسى عليوي ذكر الجغرافيةبكالوريوس١١ ٨٧/٧/١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٦٠  ٢٧ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٦٩ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

الجغرافية الطبيعيةفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٥٩٫١٥٦٤٠٤٩٫١٧٠١التميميدريد محمد جاسم جواد ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٢ ٧٦/٢/٢٥٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٠ / مدرس
٣٩٥١  ٣٨ سنة،  ٧ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه السادس والستين ضمن دفعته من مجموع خمسة وثمانين

تنحية عند المنافسة٦٤٫٨٧٥٢٦٤٨٫٩٧٥المرسوميھدى عبدالھادي عبدهللا رشيد أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٣ ٦٧/٦/١٨١٩٩١

التربية / ابن رشدجامعة بغداد
٦٢٩  ٤٧ سنة،  ٣ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا السادسة والتسعين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسين

تنحية عند المنافسة٥٦٫٩٢٨٣٦٤٤٫٧٦٦٥الجبوريمھند جميل ابراھيم محمود ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٤ ٧٥/٣/١٤٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٨ / مدرس
١٣٥٠  ٣٩ سنة،  ٦ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبه الرابع والسبعين ضمن دفعته من مجموع سبعة وسبعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٥٦٫٦٦٩٥٣٦٫٢٥١٤العزاويعلي طالب ناصر حسين ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٥ ٨٧/٧/١٧٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٧ سنة،  ٢ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه الرابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع أربعة 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٤٫٩٨٨٦٢٧١٫٤٩٢٢الكرخيعلي حسن سلوم خليل ذكر الجغرافيةبكالوريوس١ ٩١/٥/١٢٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ١١٦٦  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ١٨ يوم 

مقبول٨٦٫٢٨٥٥٣٧٠٫١٨٥٣المجمعيريام اسماعيل طه سلمان أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢ ٩١/٩/٢٣٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٣٢٣٨  ٢٣ سنة،  ٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٢٫٥٩١٦٢٦٩٫٢٨٤٢الزيديزينب صالح عبدالھادي مھدي أنثى الجغرافيةبكالوريوس٣ ٩٢/١١/١
٠

٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢١١٢٥٢ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٠ يوم

شذى عبدالوھاب عبدالستار
عبدالوھاب

تنحية عند المنافسة٨٤٫٩٣٥٣٣٦٧٫٠٦٧٥العزاوي أنثى الجغرافيةبكالوريوس٤ ٨٩/١٢/٢
٠

٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى   ٢٤ سنة،  ٩ شھر،  ١٠ يوم 

١٦٧٥ ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع مئة وخمسة عشر

مقبول٧٩٫٩٢٢٤٧٦٦٫٩٩٩٣العزياركان منعم محمد عطية ذكر الجغرافيةبكالوريوس٥ ٨٩/٦/٧٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٥٣٦٠  ٢٥ سنة،  ٣ شھر،  ٢٣ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٠ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٣٫١٨٥٥٩٦٣٫٨٥٢٩العزاويمھند عمر ناجي علي ذكر الجغرافيةبكالوريوس٦ ٨٠/٨/٢٢٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٦٦٣  ٣٤ سنة،  ١ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه السابع عشر ضمن دفعته من مجموع تسعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٨٢٫٨٤٨٢٢٦٢٫٨٠٨٨المكدميمصطفى رحمان قحطان علوان ذكر الجغرافيةبكالوريوس٧ ٩١/١٢/٢
٣

٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١١٦٣  ٢٢ سنة،  ٩ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع ستة وستين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٦٨٢٥٥٦١٫٨٤٣٣الشمريايناس حسين خضير حسن أنثى الجغرافيةبكالوريوس٨ ٩٠/٣/١٩٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٧٤٥  ٢٤ سنة،  ٦ شھر،  ١١ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٨٫٦٦١٣٢٦١٫٨٣٩٠العبيدياحسان عبدالھادي حسين فاضل ذكر الجغرافيةبكالوريوس٩ ٩١/٣/٢٩٢٠١٣

التربية األساسيةجامعة ديالى
١٩٦١  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ١ يوم  ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع ستة وستين

تنحية عند المنافسة٧٨٫١٥٥٤١٦١٫٤٨٤٧العزاويعمار عبدالجبار احمد حمودي ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٠ ٨٨/١٠/٣٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٥١٣٦ سنة،  ١١ شھر،  ٢٧ يوم ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٨٠١٥٩٦٠٫٠٨٣التميميزينة علي خليفة شكر أنثى الجغرافيةبكالوريوس١١ ٧٩/١/٨٢٠٠٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٩/١٢ / مدرسة
٣٨٥٣  ٣٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة بعد المئتين ضمن دفعتھا من مجموع أربعمئة وعشرين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

البوھوازن علي شكر حمود
مفرجي

تنحية عند المنافسة٧٩٫٠٧٤٣٠٥٩٫٩٩٨١ أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٢ ٩٢/١٢/٢
٧

٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى   ٢١ سنة،  ٩ شھر،  ٣ يوم 
١١٤١

تنحية عند المنافسة٧٥٫٨٤٣٤٠٥٩٫٩٧٣٢اللھيبيرقيه رابح عبدهللا حمادي أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٣ ٩٠/٦/٩٢٠١٢

التربية األساسيةجامعة ديالى
٢٦٤٩  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا الثانية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٧٢٢٥٠٥٧٫٣٠٦٦المھداويعلي حسين علي حسين ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٤ ٨٢/٦/٢٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/١٠/٢٨ / مدرس
٠٣٥  ٣٢ سنة،  ٣ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع سبعة وأربعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧١ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٢٫٠٧١٢٦٥٥٫٠٧٥٩الشمامطيرغدة شمران امانه عبد أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٥ ٩٠/٥/٣٠٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٩٥٢  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ترتيبھا السابعة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وعشرين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٥٫٦٣٩٢١٥٥٫٠١٥٤العنبكيحسين عاصي زكم حسين ذكر الجغرافيةبكالوريوس١٦ ٨٩/٩/٤٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ٩٢٤  ٢٥ سنة،  ٢٦ يوم 

تنحية عند المنافسة٧١٫٢٥٧٣٠٥٤٫٨٦٧١الكرخيمروه رعد عثمان جاسم أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٧ ٩١/١٠/١٢٠١٤

التربية األساسيةجامعة ديالى ٢٢١٦٣٥ سنة،  ١١ شھر،  ٢٩ يوم

تنحية عند المنافسة٦٥٫٩٣٧٣٩٥٤٫٨٥٩١العبيديمروة محمود زيدان خلف أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٨ ٩٠/٣/١١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٣٦١  ٢٤ سنة،  ٦ شھر،  ١٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٠٫٩١٥٢٥٥٤٫٤٠٠٤الدليمينور يعقوب نجم عبدهللا أنثى الجغرافيةبكالوريوس١٩ ٨٧/٣/٢٠٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٧٣٩  ٢٧ سنة،  ٦ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا الثانية والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وسبعة

تنحية عند المنافسة٧٠٫٧٩٧٢٥٥٣٫٩٦٨٦االسلمياسمين خضير عباس عليوي أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٠ ٩١/١/١٢٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٧٤٢  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا العشرين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٥٧٨٢٤٥٣٫٩٢٥٧الجبوريھند كريم عباس كاظم أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢١ ٩٢/٨/٣١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٥٥٣  ٢٢ سنة،  ١ شھر، 

تنحية عند المنافسة٦٨٫٥٧٧٢٢٥٢٫٥٦٣٦العزاويفاتن عبدالكريم محمد عيسى أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٢ ٨٩/٣/٢٥٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٦٥٠  ٢٥ سنة،  ٦ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الثانية واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وخمسة عشر

تنحية عند المنافسة٧١٫٨٠٤٣٢٥٢٫٣٣٩٥اللھيبيأسيل سلوان نوري كريم أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٣ ٨٩/٩/١٣٢٠١١

التربية األساسيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٥ سنة،  ١٧ يوم  ترتيبھا الثانية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٣٩١٧٤٧٫٩٧٣التميميزينب ناجي حنتوش عبدهللا أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٤ ٩١/٨/١٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٣٢١  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا الرابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وتسعين

ٍغير مستوف للشروط٧٣٫٤٦٠٤٧٫٣٢٣٤القيسياعتزاز حميد محمود عيسى أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٥ ٨٤/٣/١٦٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٠ سنة،  ٦ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الخامسة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وتسعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٢ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

ٍغير مستوف للشروط٦٧٫٥٥٦٠٤٢٫٦٦٤٠الشمرياسراء نجم عبد كريم أنثى الجغرافيةبكالوريوس٢٦ ٨٧/١/٢٢٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا السابعة والستين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وخمسة عشر

الغياب عن االمتحان التنافسي

اللغة اإلنكليزية / 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٨٣٫٩٨٥٢٤٦٦٫١٤٣الزھيريحنان اسماعيل خميس حداد أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١ ٨٢/٨/١١٢٠٠٤

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٦ / مدرس ثاني
٦١٦٠  ٣٢ سنة،  ١ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان

مقبول٧٩٫٢٨٧١٣٦١٫٦٨٦٢العزاويايمان طارق عبد اللطيف سلمان أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢ ٨٩/٩/١٢٠١١

التربيةجامعة ديالى
٥١٨٢  ٢٥ سنة،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وسبعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٩٫٧٤٨٥٩٫٩٤٤المھداويرغد طه فرحان ياس أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣ ٨١/١٠/٢٢٠٠٨

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٩/٢٨ / معلم جامعي
٣٢٥٦٥٥ سنة،  ١١ شھر،  ٢٨ يوم ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع مئة

تنحية عند المنافسة٧٦٫٩١٥١٠٥٩٫٦١٨٦الشبليعذراء عمار مھدي علي أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٤ ٨٥/٤/٢٦٢٠٠٧

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/١٠/٣٠ / مدرس
٥٥٨٠  ٢٩ سنة،  ٥ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وسبعة

تنحية عند المنافسة٧٥٫٩٢٤١٠٥٨٫٥٢٣٥الزھيريوداد اسماعيل خميس حداد أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٥ ٨٣/١٠/٦٢٠٠٥

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٤ / معاون
٣٠٦٣٦٣ سنة،  ١١ شھر،  ٢٤ يوم ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وستة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٨٫٩٦١٩٥٧٫٧٦٦٣الخزرجيسجى خالد فياض قدوري أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٦ ٨١/٩/١٢٢٠٠٥

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٥ / مدرس
٤٤٣٠  ٣٣ سنة،  ١٨ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وستة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٤٫٢٤١٨٥٧٫٦٢٢٤المندالويزينه طالب علي عسكر أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٧ ٧٩/٩/٢٨٢٠٠٢

اللغاتجامعة بغداد محافظة ديالى منذ:  ٢٠٠٢/٦/٣٠
٥٧٤٦  ٣٥ سنة،  ٢ يوم  ترتيبھا الثامنة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد

تنحية عند المنافسة٧٦٫٩٤٥٤٥٦٫٥٠٢٥الجورانيريام عبدالكريم محمد خماس أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٨ ٩١/١١/٢
٠

٢٠١٣

التربيةجامعة ديالى
٢٢٥٢٥٠ سنة،  ١٠ شھر،  ١٠ يوم ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وأربعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٣١٢٥٦٫٢٣الكرخيماجده كامل سلمان داود أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٩ ٧١/٧/١١٩٩٤

اآلدابجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩٤/١٢/٤ / مدرس
٦٤٥٥  ٤٣ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الحادية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٣ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٤٫٢٣٦١٤٥٦٫١٥٣٤العانياميمه حسين علي حسين أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٠ ٩٣/١/٨٢٠١٤

التربيةجامعة ديالى ٤١٦١  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٢٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٠٫٣٧٤١٣٥٥٫٢٢٤٤الكريطيعالء حمودي مزھر عبود ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١١ ٧٩/٥/٣٢٠٠١

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٨ / مدرس
٦٢٦١  ٣٥ سنة،  ٤ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع ثمانين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٠٠٤٩٥٤٫٨٤١٧المھداويخديجة علي سلمان مصلح أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٢ ٨١/١٠/٦٢٠٠٣

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٥ / مدرس
٣٢٥٩٦٤ سنة،  ١١ شھر،  ٢٤ يوم ترتيبھا الثامنة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة

تنحية عند المنافسة٧٣٫٧٥٦٦٥٤٫٨١٢٤الخزرجيقبيله كامل كاظم موسى أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٣ ٧٢/١٠/٢
٩

٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٤/٧/٢٩ / مدرس
٥٧٣٩  ٤١ سنة،  ١١ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان

تنحية عند المنافسة٧٠٫٦٠٦٥٥٤٫٤٧١٣القيسيمحمد جامل حسين علي ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٤ ٦٦/٣/١٢٠٠٢

التربيةجامعة ديالى
٥٣٧٣  ٤٨ سنة،  ٦ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع ثمانية وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٥٤٢١١٥٣٫٦٠٨٨العزيلمياء اسماعيل علي محمود أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٥ ٧٨/١/١١٩٩٩

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ١٩٩٩/١١/١ / مدرس
٦٨٦٧  ٣٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وواحد وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٠٫١٠٨١١٥٣٫٥٨٣٨القيسيمحمد احمد ياسين حسين ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٦ ٧٨/٥/٣١٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/٨/١٧ / مدرس
٥٢٤٣  ٣٦ سنة،  ٤ شھر،  ترتيبه السادس ضمن دفعته من مجموع ثمانية وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٠٫١٠٨١٣٥٢٫٩٢٢٢المجمعيھبه احمد سعدون مزبان أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٧ ٨٢/٨/٢٤٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٥ / مدرس
٤١٤٤  ٣٢ سنة،  ١ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا الثامنة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وستة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٣٤٩٦٥٢٫٧٦١١الجبوريمحمد مجيد جباره حمد ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٨ ٧١/٧/٢٢٢٠١١

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/٨/١٥ / معلم جامعي
٤٥٣٣  ٤٣ سنة،  ٢ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الثالث والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وسبعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٤١٨١٣٥٢٫٧٠٠٨المھداويمھا مطشر حاتم علوان أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٩ ٨٥/١٠/١
١

٢٠٠٨

التربيةجامعة ديالى
٢٨٤٠٣٠ سنة،  ١١ شھر،  ١٩ يوم ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة

تنحية عند المنافسة٦٧٫٢٥٩٥٢٫٦٠٨٦العبيديفؤاد عايش مخلف مضحي ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٠ ٧٧/٦/١٢٠٠٠

اللغاتجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٢/٢١ / مدرس
٦٣٧٢  ٣٧ سنة،  ٣ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه األربعين ضمن دفعته من مجموع مئة وواحد وخمسين

تنحية عند المنافسة٧١٫٩٢٦٥٢٫٣٤٨األوسيزينب ثامر عزالدين خلف أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢١ ٩٢/٧/١٢٢٠١٤

التربيةجامعة ديالى ٤٥٤٣  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ١٨ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٤ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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تنحية عند المنافسة٦٤٫١٣١٦٥٢٫١٧٤٨الطائيحامد حسن علي جعفر ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٢ ٧٨/٣/٢٥٢٠٠٣

التربية / ابن رشدجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/٢٠ / مدرس
٨٣٦٥  ٣٦ سنة،  ٦ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه الستين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٣٤٣١١٥١٫٦٢٩٣العادليلمياء سليمان محمد بريسم أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٣ ٨٢/٧/٥٢٠٠٤

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٤ / مدرس
٣٧٥٥  ٣٢ سنة،  ٢ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا الخامسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان

تنحية عند المنافسة٧٣٫٥٣٩٧٥١٫٥٤١٢الخفاجيھدى محمد ھندي حسن أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٤ ٨٧/٥/٣١٢٠٠٩

التربيةجامعة ديالى
٣٣٠  ٢٧ سنة،  ٤ شھر،  ترتيبھا الثانية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وثمانين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٥٥٥٢٥٠٫٤٥٦٨المسعودينعمه عمران يوسف جاسم ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٥ ٧٠/٧/١٢٠٠٥

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٩/٢ / مدرس
٤٣٦٩  ٤٤ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع مئة وستة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٤٠٢٥٥٠٫٣٤٩٣البزازمي محمد ياسين رشيد أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٦ ٨٢/٣/٢١٢٠١٢

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٧/١٨ / مدرس
٥٤٥٠  ٣٢ سنة،  ٦ شھر،  ٩ يوم  ترتيبھا التاسعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٣٢٧٥٥٠٫٢٠٧٠الجعفريمھا ناظم حسين محمد أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٧ ٨٩/١٢/٧٢٠١٢

التربيةجامعة ديالى
٤١٥٧  ٢٤ سنة،  ٩ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبھا السادسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٦٫١٥٣٣٤٩٫٦٣٦٣العزاويمروه حمدي خلف دبس أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٨ ٨٧/١/٢٢٢٠١٠

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/٨/٣٠ / معلم جامعي
٤٣٥٥  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية عشر

تنحية عند المنافسة٦٥٫٢٠٢٢٤٩٫٥٩٢٢التميميقاسم عباس عبدالمھدي احمد ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٩ ٧٦/١٠/١
٨

٢٠٠١

كلية اليرموك 
الجامعة

اآلداب وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١٩ / مدرس
٣٧٥٠٧٤ سنة،  ١١ شھر،  ١٢ يوم ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

ٍغير مستوف للشروط٧٣٫٧٩٢٠٤٩٫٢٧٥٢الدليميحكمت شوكت ابراھيم رشيد ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣٠ ٧٧/١٢/٣
٠

٢٠٠٨

التربيةجامعة ديالى
٠٠  ٣٦ سنة،  ٩ شھر،  ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع إثنان وستين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٨٫٧٢٠٤٩٫٢١٣٦المعماريعبدهللا حسن عباس شويخ ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣١ ٦٠/٢/٣٢٠١٣

التربيةجامعة ديالى
٤٥٣٣  ٥٤ سنة،  ٧ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه العاشر ضمن دفعته من مجموع تسعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٥٧٨٢٤٩٫١٥٦٣الزنكنةشيالن عبد الرضا علي ابراھيم أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣٢ ٨٢/٦/٥٢٠٠٦

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/١٢/٢٣ / مدرس
٣٤٤٢  ٣٢ سنة،  ٣ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا الحادية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٥ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة اإلنكليزية / 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٦٫١٦٦٦٤٨٫٥٤٨٩الشمريعباس فاضل حميد منصور ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣٣ ٨٨/٨/٢٦٢٠١١

التربيةجامعة ديالى
٤٤٤٣  ٢٦ سنة،  ١ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه الحادي والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وسبعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٣٫٣١٧٤٨٫٠٥٨١المعموريضمياء جليل عبد يحيى أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣٤ ٧٣/٧/١١٩٩٦

التربية / ابن رشدجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩٧/٣/١ / مدرس
٤٦٤٩  ٤١ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الخامسة والتسعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦١٫١١٥٤٧٫٦٥٧٧الخزرجيسعد اسماعيل مدب حسين ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣٥ ٧٦/٨/٢٢٢٠٠٢

التربية / ابن رشدجامعة بغداد
٥٦٦٨  ٣٨ سنة،  ١ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الثالثين ضمن دفعته من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٤٫١٤٧٤٧٫٢٦٠٧العزاويشمس محمد نوري ھزاع أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣٦ ٨٨/٤/٣٢٠١٠

اآلدابجامعة بغداد
٥٦٥٢  ٢٦ سنة،  ٥ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبھا السابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وأربعين

عبد الھادي ضياء مھدي عبد
المحسن

تنحية عند المنافسة٦٦٫٠٣٨٦٤٧٫١٩٨٣العنبكي ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣٧ ٩١/١١/١
٩

٢٠١٣

التربية / ابن رشدجامعة بغداد ٢٢ سنة،  ١٠ شھر،  ١١ يوم

٤١٤١ ترتيبه الثاني والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئة وسبعة وستين

تنحية عند المنافسة٦١٫٦٠١٤٤٦٫٠٤٥٢الصعبيرائد عدنان حمدي ياس ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣٨ ٧٨/٤/٦٢٠٠٢

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/١١/١٠ / مدرس
٤٣٦٥  ٣٦ سنة،  ٥ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه الرابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٤٫٤٣٨٢٤٦٫٠٠٤٩الشمريايناس مھدي عبدالرضا سعيد أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣٩ ٧٨/١١/١
٤

٢٠٠٠

كلية اليرموك 
الجامعة

اآلداب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠٠/١٠/٨ / مترجم أقدم

٣٥٥٥٤٧ سنة،  ١٠ شھر،  ١٦ يوم ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة عشر

ٍغير مستوف للشروط٦٨٫٧٥٨٠٤٥٫٧٣٧٦الثابتيھدى طه اعويد فرج أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٤٠ ٨٥/٤/٨٢٠٠٩

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/٨/١٧ / معلم جامعي
٠٠  ٢٩ سنة،  ٥ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وخمسين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٦٫١٢٨٠٤٤٫٤٣٧٧الزھيريسحر محمد علوان احمد أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٤١ ٨٦/٨/١٢٢٠٠٩

التربيةجامعة ديالى
٣٢٠  ٢٨ سنة،  ١ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الثالثة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وثمانين

ايناس محمد قاسم فاضل
عبدالرزاق

تنحية عند المنافسة٦١٫٣٤١٣٤٣٫٩٧٥٣النعيمي أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٤٢ ٧٩/١٠/١
٥

٢٠٠١

التربيةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠٢/٨/٣٠ / مترجم أقدم

٣٤ سنة،  ١١ شھر،  ١٥ يوم

٣٨٧١ ترتيبھا السادسة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وخمسين

تنحية عند المنافسة٥٩٫٨٧٩٠٤٣٫٩٧٢٦الساعديقيصر ياسين خلف عباس ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٤٣ ٧٧/١٢/٢
٠

٢٠٠٥

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/٢/٥ / مدرس
٤٠٥٩  ٣٦ سنة،  ٩ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه التاسع واألربعين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة وعشرين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٦ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة اإلنكليزية / 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٠٫٦١١٤٣٫٨٦٤٣المھداويمنال ثاير احمد ياسين أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٤٤ ٧٧/٤/١٩٢٠٠١

التربية / ابن رشدجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٥ / مدرس
٤٤٦٧  ٣٧ سنة،  ٥ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا الرابعة والتسعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٠٫٠٥٥٤٣٫٠٣٠٧الساعديزينب عالء حسين رحومي أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٤٥ ٨٧/١٠/٢
٥

٢٠١١

التربيةجامعة ديالى
٤٨٣٨  ٢٦ سنة،  ١١ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الثامنة والتسعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وسبعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٣٫١٧٥٣٤٣٫٠١٤٥السامرائيلمى سعد يوسف صالح أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٤٦ ٧٦/٥/٤٢٠٠٠

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢١ / مدرس

٤٤٣٠  ٣٨ سنة،  ٤ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الثالثة والخمسين بعد الثالثمئة ضمن دفعتھا من مجموع أربعمئة
وعشرين

تنحية عند المنافسة٦١٫٠٨١١٤٢٫٦١٦٢الجبوريمحمد محمود نجم عبدهللا ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٤٧ ٨١/١/١٧٢٠٠٥

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٨/١٧ / مدرس
٣٠٤٥  ٣٣ سنة،  ٨ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه الخامس والثالثين ضمن دفعته من مجموع سبعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٥٧٫٣٥٩٦٤١٫٦٦١٧العبيديقاسم احمد ھادي صالح ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٤٨ ٨١/١٢/١٢٠٠٥

التربيةجامعة ديالى
٣١٦٦  ٣٢ سنة،  ٩ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة وستين

تنحية عند المنافسة٦٣٫٨٤٥١٤١٫٥٦٩٥الجواريشيماء وھاب احمد حلبوت أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٤٩ ٧٩/٢/٢١٢٠٠١

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/٢٩ / مدرس
٠٠  ٣٥ سنة،  ٧ شھر،  ٩ يوم  ترتيبھا الثانية والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع ثمانين

تنحية عند المنافسة٥٩٫٨٩٦١٤٠٫٦٨٧٦الكرخيوسام سلمان جسام ھزاع ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٥٠ ٨٦/٨/٢٦٢٠٠٨

التربيةجامعة ديالى
١٥٣٨  ٢٨ سنة،  ١ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه الثالث والستين ضمن دفعته من مجموع مئة

تنحية عند المنافسة٥٦٫٦١٤٠٫٤٤٩٣النصيريحسين رحيم عزيز مشخال ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٥١ ٧١/١٠/٢
٢

٢٠٠٠

التربية / ابن رشدجامعة بغداد
٤٩٥٠  ٤٢ سنة،  ١١ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الثالث والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنا عشر

تنحية عند المنافسة٥٩٫٦٥١٤٠٫٠١٨٧الخزرجيماھر اسماعيل مدب حسين ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٥٢ ٨٦/٨/٢٥٢٠١٣

اآلدابكلية المأمون الجامعة
٣٤٣٧  ٢٨ سنة،  ١ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه السادس والثمانين ضمن دفعته من مجموع أربعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٥٨٫٢٣١٠٣٨٫٤٢٩٦البياتيوسام جاسم محمد حسن ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٥٣ ٨٣/٦/٢٢٠٠٦

التربيةجامعة ديالى
٢٦٠  ٣١ سنة،  ٣ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الحادي والخمسين ضمن دفعته من مجموع تسعة وثمانين

تنحية عند المنافسة٥٥٫٣٩٨١٣٧٫٨٧٦٣الجبورينصرت فاضل حسين علي أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٥٤ ٧٤/٩/٥٢٠٠١

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ١٩٩٨/١١/١ / مدرس
٣٧٤٨  ٤٠ سنة،  ٢٥ يوم  ترتيبھا الثامنة والسبعين ضمن دفعتھا من مجموع ثمانين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٧ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة اإلنكليزية / 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٥٨٫٨٢٨٠٣٥٫٧٥٧٣األوسينور قيس خليل خضير أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٥٥ ٨٥/٦/١٥٢٠٠٧

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/٣/٣ / مدرس
٠٠  ٢٩ سنة،  ٣ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا التاسعة والثالثين بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٨٫٦٢٣٠٧٠٫٦٢٢الخالديدعاء علي حسن سلطان أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١ ٩١/٤/٢٨٢٠١٣

التربيةجامعة ديالى
٧١٥٨  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع مئة وخمسة وعشرين

مقبول٨٩٫٢٣٤٨٦٧٫٧٥٢١الحياليدنيا حاتم قدوري سلمان أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢ ٩٢/١١/١٢٠١٤

التربيةجامعة ديالى ٢١٦٩٩٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٩ يوم

تنحية عند المنافسة٨٢٫٧٤٣١٣٦٢٫٣٩٥٨الدوريايسر قاسم محمد احمد أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣ ٧٨/٥/٥٢٠١٠

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/٨/٢٩ / معلم جامعي
٤٨٥٥  ٣٦ سنة،  ٤ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٨٠٫١٤١٧٦٢٫٣٨٦١العبيديبلسم مجيد صالح حماد أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٤ ٨٩/١٢/١
٢

٢٠١١

اللغاتجامعة بغداد
٦٩٦٠  ٢٤ سنة،  ٩ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وسبعين

تنحية عند المنافسة٨٣٫٤٣٤١٠٦١٫٧٨٢١العبيديفاتن كريم جاسم احمد أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٥ ٩١/٥/١٥٢٠١٤

التربيةجامعة ديالى ٥٦٥٥  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ١٥ يوم 

مقبول٧٩٫٠٣٧١٤٦٠٫٠٢٢٢التميميازھار محمد حسين سلمان أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٦ ٨٧/١/١٦٢٠٠٨

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/١٢/٢٢ / مدرس
٤٢٥٧  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع مئة

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٩٫٤٤٦١٢٥٩٫٥٣٩٩العزاويمروه محمد حسين علي أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٧ ٩٢/١٢/١
١

٢٠١٤

التربيةجامعة ديالى ٥٠٦٠  ٢١ سنة،  ٩ شھر،  ١٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٩٫٦٥٤٧٥٩٫٣٢٥١العزاويميثم عارف احمد خميس ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٨ ٩٢/٢/١٥٢٠١٤

التربيةجامعة ديالى ٥٥٦٨  ٢٢ سنة،  ٧ شھر،  ١٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٣٫٣٧٨٢٩٥٩٫٠٢٨٤القيسيبنان ماجد ايوب محمود أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٩ ٩١/٨/١٦٢٠١٣

التربيةجامعة ديالى
٥٨٤٧  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا السابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وأربعة وعشرين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٨ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة اإلنكليزية / 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٥٫١٩١١٠٥٨٫٧٩٦٥الزبيرخنساء احمد عبد الكريم موسى أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٠ ٨٣/٨/٢٥٢٠٠٥

التربيةجامعة ديالى
٥٦٨٥  ٣١ سنة،  ١ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وستين

تنحية عند المنافسة٧٧٫٤٣٦٨٥٧٫٩٢٨٣الصعبيعبير مجيد رشيد زيدان أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١١ ٨٨/٧/١٠٢٠١٠

التربيةجامعة ديالى
٥٢٤٧  ٢٦ سنة،  ٢ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٤٫٩١١١٦٥٧٫٦٧١٦الخالديرنا جمال محمد نعمان أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٢ ٨٨/٥/١٦٢٠١٠

التربيةجامعة ديالى
٣٧٥٦  ٢٦ سنة،  ٤ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٧٣٨٥٧٫٣٤٥٨الجورانينورا زيد عباس محمد أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٣ ٨٩/٤/٧٢٠١١

التربيةجامعة ديالى
٥٨٨١  ٢٥ سنة،  ٥ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وسبعة وأربعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٤٫٧٣٧٩٥٦٫٤٢٩١المجمعيشھد محمد يحيى راضي أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٤ ٩٢/١١/٢
٨

٢٠١٤

التربيةجامعة ديالى ٥٦٦٥  ٢١ سنة،  ١٠ شھر،  ٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٣٫٠٨٩١١٥٦٫٤٠٧٥البياتيمحمد خالد حسين حسن ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٥ ٩٠/٢/١٥٢٠١٢

التربيةجامعة ديالى
٥٧٦٩  ٢٤ سنة،  ٧ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه الخامس عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٦٫٤٢٦١٠٥٦٫٢٦٩٤الدراويشفوزي ياسين محمود محسن ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٦ ٧١/١٠/٥٢٠٠٩

التربيةجامعة ديالى
٤٢٧٠٠ سنة،  ١١ شھر،  ٢٥ يوم ترتيبه الثاني ضمن دفعته من مجموع ثمانية وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٥٫٥٦٣٣٥٤٫٦٩١٠الجبوريدعاء نوح كريم حسن أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٧ ٩٠/٤/١١٢٠١٣

التربيةجامعة ديالى
٣٥٥٧  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبھا الثانية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وأربعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٤٫٨٧٦٧٥٤٫٦١٩٤المھداويايمان احمد علي صالح أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٨ ٩٢/٧/٢٥٢٠١٤

التربية / ابن رشدجامعة بغداد ٤٩٤٢  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٦٫٥٥٩٤٥٤٫٦١٣٤العزاويأسماء محمود جبار احمد أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس١٩ ٩٠/٨/٣٢٠١٤

التربيةجامعة ديالى ٣٩٤٢  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ٢٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٣٫٤٦٨٦٥٤٫٢٠٤٢البياتيرويده حسن محمد حسن أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٠ ٩٢/١٠/٢
٦

٢٠١٤

التربيةجامعة ديالى ٤٧٥٨  ٢١ سنة،  ١١ شھر،  ٤ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٧٩ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة اإلنكليزية / 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٩٫٧٦٦١١٥٣٫١٩٥٣التميميزھراء كريم محمد اسد أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢١ ٩٠/١٢/١
٢

٢٠١٢

التربيةجامعة تكريت
٥٥٦٢  ٢٣ سنة،  ٩ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وثالثين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧١٫٢٤٥٣٫٠١٨٧السعيديساره جبار احمد علي أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٢ ٩٠/٥/١٥٢٠١٢

التربيةجامعة ديالى
٥١٦٦  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا الحادية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٠٫١٩٤١١٥١٫٨٢٦١المجمعيرغده عثمان محمود حسين أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٣ ٩٢/٣/١٢٠١٤

التربيةجامعة ديالى ٤٥٣٥  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٢٫١٤٢٤٥١٫٧١٤٢الشمرينور عبدهللا عباس عبدهللا أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٤ ٩١/١/١٩٢٠١٣

التربيةجامعة ديالى
٣١٤٩  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا الخامسة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وأربعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٢٨٦٢٥١٫٢٤٩٢المسعوديساره رحمان جواد حزام أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٥ ٨٥/٩/١٤٢٠٠٧

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٠/١/١٩ / مدرس
٥٨٣٢  ٢٩ سنة،  ١٦ يوم  ترتيبھا السادسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان وخمسين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٨٫٨٠٥٣٥٠٫٩٩٧٥البزازميس محمد ياسين رشيد أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٦ ٨٥/١١/٢
٥

٢٠٠٧

التربيةجامعة ديالى
٤٢٦٢  ٢٨ سنة،  ١٠ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الرابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٥٥٨٥٠٫٢٨٧١الخزرجيجيھان خليل ابراھيم كاظم أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٧ ٩١/١/١٢٠١٣

التربية للبناتجامعة األنبار
٥٥٦٣  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وثالثين

ٍغير مستوف للشروط٧٥٫٨١٠٤٩٫٦٧٩٦الجورانيھدى فؤاد غفوري كريم أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٨ ٩١/١/٦٢٠١٣

التربيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا الحادية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وأربعة وعشرين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٨٫٦١١٧٤٨٫٨٥٩٧العنبكياالء مجيد حميد حسين أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٢٩ ٨٧/١٠/٢
٦

٢٠٠٩

التربيةجامعة ديالى
٥٠٠  ٢٦ سنة،  ١١ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا الثانية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وثمانين

ٍغير مستوف للشروط٦٧٫١٢٨٠٤٨٫٦٣٦٣التميميايمان كاظم عبد ابراھيم أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣٠ ٨٨/١٠/١
٨

٢٠١١

التربيةجامعة ديالى
٢٥٣٨٥٣ سنة،  ١١ شھر،  ١٢ يوم ترتيبھا السادسة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وسبعة وأربعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨٠ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة اإلنكليزية / 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٦٫٠٠٦١٤٧٫٥٠٣٦العبدهللانغم فاروق فؤاد فرج أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣١ ٨٦/٦/٩٢٠٠٨

التربيةجامعة ديالى
٢٨٤٩  ٢٨ سنة،  ٣ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا الرابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة

تنحية عند المنافسة٦٥٫٧٣٧٧٤٧٫٤٠٩٦الكياليحسين عدنان جميل حسين ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣٢ ٨٦/٢/١٠٢٠١١

التربيةجامعة ديالى
٤٣٢١  ٢٨ سنة،  ٧ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه التاسع واألربعين ضمن دفعته من مجموع مئة وسبعة وأربعين

مقبول٦٣٫٢١٥٤٥٫٥٥٠٤الخزرجيشذى عبد الخالق مجيد ياس أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣٣ ٧٦/٧/٥١٩٩٨

التربية للبناتجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩٨/١٢/٢١ / مدرس
٦٠٤٢  ٣٨ سنة،  ٢ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا الثامنة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وثمانين

ذوي الشھداء النظام
السابق

تنحية عند المنافسة٥٩٫٧٦٤٥٫٤٠٧٨العقابيحازم محمد سلمان بشارة ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣٤ ٧٢/٧/١١٩٩٦

اآلدابكلية التراث الجامعة
٣٧٧٤  ٤٢ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع أربعة وسبعين

ذوي الشھداء النظام
السابق

تنحية عند المنافسة٦٧٫٨٦٣١٤٤٫٩٥٩٥المياحيرؤى داود سبع خميس أنثى اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣٥ ٨٦/١/٢٥٢٠١٠

التربيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الرابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٢٫٢١١٣٤٢٫١٥٥٩المجمعيفاضل عبدالكريم عبد خاطر ذكر اللغة اإلنكليزيةبكالوريوس٣٦ ٧٥/١/٦٢٠١٣

التربيةجامعة ديالى
٣٠٢٧  ٣٩ سنة،  ٨ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه الثاني والعشرين ضمن دفعته من مجموع تسعة وعشرين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧٧٫٢١٤٥٥٦٧٫٤٧٣٩األجوديمروه مھدي صالح فرج أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١ ٩١/١/١٢٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٥١٦١  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وستين

مقبول٨١٫٧١٢٤٨٦٦٫٥١٤٤الكرخيأبوذر سلمان شطب مسرھد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢ ٨٩/٢/١٢٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٦٤٦  ٢٥ سنة،  ٧ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨١ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧٦٫٧٥٢٥٧٦٤٫٥٣٨٨الطائيھبه جاسم محمد عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣ ٩٢/٣/٧٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٣٣٣٢  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ٢٣ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٦٤٤٦٣٫٧الحسينيبشرى ابراھيم ھاشم ابراھيم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٤ ٨٩/١٢/٣
١

٢٠١٢

التربيةجامعة الزاوية ١٥٥١  ٢٤ سنة،  ٩ شھر، 

تنحية عند المنافسة٧٦٫٨٣١٥٠٫٥٦٣٫١٧٧التميمينجاح نوري خزعل شبيب ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٥ ٩١/٨/٢٩٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١١٤٣  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ١ يوم  ترتيبه الخامس عشر ضمن دفعته من مجموع سبعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٧٫١٧٤٤٤٦٢٫٨١٣١البياتيمنى جاسم احمد رحيم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٦ ٩٢/٤/١٨٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٣٩٣٨  ٢٢ سنة،  ٥ شھر،  ١٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥٫٤٩٢٥٠٫٥٦١٫٧٩٤١األوسيأشرف طه اسماعيل داود ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٧ ٨٥/٩/٨٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١٢ / مدرس
٦٤٥  ٢٩ سنة،  ٢٢ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئة وتسعة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٥٧١٦٢٥٩٫٩٤٩٦أعذيةعادل ردام عبد عزيز ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٨ ٧٩/١١/٢
٢

٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٦ / مدرس
١٥٥٧  ٣٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الحادي والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وأربعة عشر

تنحية عند المنافسة٧١٫٨٤٧٥١٥٩٫٦٥١٤الجورانيعلي مھدي مطلك خلف ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٩ ٧٥/٢/١٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى رئاسة الجمھورية منذ:  ٢٠١٢/٥/١٤ / مدرس
١٥٣٨  ٣٩ سنة،  ٧ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الرابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثمانين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٠٢٥٤٩٫٥٥٩٫٤٤٥٢الحامديرنا طه جمعه شلش أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٠ ٨١/٩/٢٦٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٨/٧ / مدرس
٧٤٥  ٣٣ سنة،  ٤ يوم  ترتيبھا الثالثة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وستة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٨١٥١٥٨٫٢٧٥٤القيسيفرح عبدالمجيد عبدالرضا داود أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١١ ٨٩/٢/٤٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٨٤٨  ٢٥ سنة،  ٧ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الثانية والسبعين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

ٍغير مستوف للشروط٧٢٫٠٨٨٤٣٥٧٫٨٣٢٨السعيدينورا جاسم محمد حسن أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٢ ٨٦/١١/٢
٦

٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/١٢/٩ / مدرس رابع
٢١٢٩  ٢٧ سنة،  ١٠ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا التاسعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وخمسة وعشرين

ليس للمتقدم الخدمة الوظيفية الكافية بعد آخر شھادة

تنحية عند المنافسة٦٤٫٩٠١٥٧٥٦٫٩٤٥٩الجورانيسميعه مجيد حسن علي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٣ ٧٣/٢/١٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٠٥٥  ٤١ سنة،  ٧ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا السادسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٤٤٧٤٢٥٦٫٤١٢٩الفياضمزن خضر عباس سلمان ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٤ ٨٩/١/١٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٢٤٥  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الخامس والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنان وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨٢ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالتربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالىكلية أو معھد

اللغة العربية / األدبفي التخصص العلمي
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 االمتحان 
التنافسي

أساس 
مالحظات النظامالمفاضلة الموقف من الدراسة الجنس

موظف
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تنحية عند المنافسة٦٩٫٥٩٦٣٦٥٥٫٥٠٢٨الربيعيعلي ھيالن ديوان راضي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٥ ٧٩/٣/١١٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٤ / مدرس
٩٦٠  ٣٥ سنة،  ٦ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه التاسع واألربعين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٣٫١٦٢٥٣٥٣٫٨٧٥٢الساكنيحسن طوفان مزھر حسن ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٦ ٨٩/١/٦٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٠٥٧  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه السادس والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٤٤٨٤٤٫٥٥٢٫٧٠٨٨الطائيعلي عباس فاضل علي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٧ ٨٦/١٢/٢
٢

٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١٣ / مدرس
٢٥٣٣  ٢٧ سنة،  ٩ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الخامس والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٢٫٩٨٣٤٩٥١٫٤٩٠٢الزيديثامر خميس جواد محمد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٨ ٨١/١/١٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٥ / مدرس
٢٥٣٠  ٣٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثامن والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

تنحية عند المنافسة٦٥٫٨٧٧٤٤٫٥٥٠٫٨٢٨٩العزياحمد عبدالخالق اسود جاسم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٩ ٧٩/٧/٣٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٣ / مدرس
١٠٠  ٣٥ سنة،  ٢ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه الحادي والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

تنحية عند المنافسة٦٠٫٥٩٤٥٢٥٠٫١٨٧١الزبيديباسم محمد داود دھش ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٠ ٨٠/٨/٢٢٠٠٥

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٧/٢٨ / معلم جامعي
١٨٣٩  ٣٤ سنة،  ١ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الثامن والثالثين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٣٫٥٥٤١٫٥٥٠٫٠٨٤٢السعديتركي غازي كحيط منصور ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢١ ٧٣/٦/١٢٠٠٠

التربيةالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس
٩٥١  ٤١ سنة،  ٣ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الرابع والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئة وسبعة

تنحية عند المنافسة٦٣٫٥٧١٣٠٫٥٤٨٫٢١٢٦الثابتياحمد سلمان سعيد فرج ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٢ ٨٦/٩/٤٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢١٣٦  ٢٨ سنة،  ٢٦ يوم  ترتيبه الثامن والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦١٫٩٩٩٤٤٤٧٫٩٦٩١المھداوياحمد جاسم محمد مطلك ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٣ ٨٩/١/٢١٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه الحادي واألربعين ضمن دفعته من مجموع ستة وستين

تنحية عند المنافسة٦١٫٥٦٢٥٤٧٫٢٤السعديعلي عدنان مجيد حمود ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٤ ٧٧/٥/٢٨٢٠٠٢

التربية / ابن رشدجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٤/١٤ / مدرس
١١٣٠  ٣٧ سنة،  ٤ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه الثالث والعشرين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وستين

تنحية عند المنافسة٦٣٫٦٦٢٢٤٤٧٫١٤٧٢الصعبياياد وسمي حمدي ياس ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٥ ٧٣/٢/٢٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٤٥٥  ٤١ سنة،  ٧ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه السادس والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئة وخمسة وعشرين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨٣ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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 االمتحان 
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أساس 
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تنحية عند المنافسة٦١٫٨٢٣٨٫٥٤٦٫٤٣٤٤البوحجيحيدر ماجد حبيب عباس ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٦ ٧٢/٣/١١٩٩٦

التربيةالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٤/٣ / مدرس
١٣٠  ٤٢ سنة،  ٦ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السادس بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وواحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٥٧٫٥٠١٤٨٤٥٫٢٩٥٤العجيليوسام اسعد ذياب لفتة ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٧ ٧٧/٦/١٢٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس
١٧٠  ٣٧ سنة،  ٣ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه التاسع بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وستة عشر

تنحية عند المنافسة٥٧٫٩٤١٣٤٫٥٤٤٫٨٨٠٦التميميوفاء علي خليفه شكر أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٨ ٨٩/٩/٢٣٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٠٢٩  ٢٥ سنة،  ٧ يوم  ترتيبھا  المئتين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٥٫٨٦٢٦٦٫٥٧٣٫٩٧٧٥السعديميسون عدنان حسن علوش أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١ ٨٢/٢/١٧٢٠٠٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/١٠/٢٨ / مدرس
١٦٦٨  ٣٢ سنة،  ٧ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع مئة وستة وعشرين

مقبول٨٢٫٢٧٧٧٢٫٥٧١٫٤٣٠١القيسيحنين وسام جياد عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢ ٩٢/٦/١٦٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٦٤٣  ٢٢ سنة،  ٣ شھر،  ١٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٨١٫٥٥٣٦٠٫٥٧٠٫٣٨٣٠المھداويسرى عباس علي عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣ ٩١/٨/٢٣٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٣٢٦٣  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وستين

تنحية عند المنافسة٨٢٫٥٦٩٦٠٦٩٫٨١٥٣العكبوبيرغد رياض ھادي حسن أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٤ ٩١/٤/١٨٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٢٤٩  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وستين

تنحية عند المنافسة٨١٫٨٨٩٥٢٫٥٦٧٫٧٩٦الخزرجيوسن حسن ھادي خليل أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٥ ٩١/٧/٢٤٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٠٥٠  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا الثانية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وستين

تنحية عند المنافسة٨٠٫٥٩٣٥٦٫٥٦٦٫٨١٤٦النعيميغفران اديب عبدالرحيم محمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٦ ٨٨/٦/٦٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٢٣٠  ٢٦ سنة،  ٣ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وإثنان

مقبول٧٩٫٠٣٣٥٥٦٦٫٥٢١٥الزيديعبدالرحمن محمود كريم ناوي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٧ ٩٣/١/١٠٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٧٦٦  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٢٠ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨٤ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٨٢٫٧٨١٤٨٫٥٦٥٫٨٠٧٧الداينيمھا خالد سلمان احمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٨ ٩٢/٣/٣٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٣٣٣  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ٢٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٨١٫٣٣٦٤٨٫٥٦٥٫٦١٨٤الدليمياسماء كامل منصور حمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٩ ٩٢/٣/٢٧٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٠٤١  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ٣ يوم 

تنحية عند المنافسة٨١٫٤٦٢٤٩٦٥٫٥٤٧٨الزھيريبيداء بدر احمد حسين أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٠ ٨٨/١/١٥٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٦٣٠  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وستين

تنحية عند المنافسة٧٩٫٠١٦٣٨٦٢٫٨٧١٨العزاويصابرين طه خضير عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١١ ٩١/٧/١٦٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٤٤٠  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا الحادية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثمانية وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٥٫٥٧٥٥٣٦٢٫٠٢٣٨المجمعيطاھر علي مھدي خميس ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٢ ٨٩/١١/١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٤١٣٣٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٩ يوم

تنحية عند المنافسة٧٣٫٣٨٥٤٩٫٥٦١٫٤٨٦٣العزاويمروه فالح حسن حسين أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٣ ٨٩/٨/١١٢٠١٢

التربية / ابن رشدجامعة بغداد
٢٢٦٦  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبھا التاسعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة

تنحية عند المنافسة٧٦٫٤٣٤٣٥٥٨٫٨٨٢١نورس عماد طارق صبري أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٤ ٩٣/١/١٥٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٧٢٧  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ١٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٠٫٨٣٩٥٤٥٨٫٦١٠٨العزاويسعد غيالن ناجي موسى ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٥ ٩١/١١/١
٤

٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٢١٩٣٥ سنة،  ١٠ شھر،  ١٦ يوم ترتيبه التاسع والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة وستين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٦٣٥٤٥٧٫٩٠٩٥العزاويعبد المجيد حميد مبارك خضبر ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٦ ٩٢/٤/١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٣٨٥١  ٢٢ سنة،  ٥ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٦٫٨٣٢٧٥٧٫٦٥٧٧المحميصعذراء طه مصطفى خميس ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٧ ٨٢/٨/١٢٠٠٨

التربية األساسيةجامعة ديالى
٨٣٨  ٣٢ سنة،  ١ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الرابع عشر ضمن دفعته من مجموع سبعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٥٫٠٠٥٣٨٫٥٥٧٫٤٨٥٦الدليميعال مظفر ياسين سلمان أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٨ ٨٣/١/١٨٢٠٠٦

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٢٠  ٣١ سنة،  ٨ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا الخامسة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وسبعة وستين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٧٤١٣٢٥٧٫٠٣٨٢المجمعيانس احمد خميس محمود ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٩ ٩١/٧/٢٤٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٣٤٨  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه الخامس والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨٥ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٣٫١٥٧٣١٥٦٫٠٩٢٤الفرحايمان احمد سلمان محمود أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٠ ٩١/٦/١٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢١٣٧  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا الثالثة والستين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وستين

عبدهللا عبدالرحمن غضيب
عباس

تنحية عند المنافسة٦٨٫٧١٦٤٠٫٥٥٥٫٠١٥٤األركي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢١ ٨٩/٢/٤٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى   ٢٥ سنة،  ٧ شھر،  ٢٦ يوم 

١٦٢٩

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٠٫٧١٢٤٠٫٥٥٤٫٨٢٦٨المجمعيسراب عبدالكريم عبد خاطر أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٢ ٨٥/٨/٨٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٦٢١  ٢٩ سنة،  ١ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبھا الثامنة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة وثالثين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٩٫٢٨٥٤١٫٥٥٤٫٦٨٩٩التميميساره ماجد نعمه حسين أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٣ ٩١/٨/٢١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٨٠  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ٩ يوم  ترتيبھا الثالثة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثمانية وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٤١٨٣٧٫٥٥٤٫٤٠٥٤العيثاويمروة رشيد حميد عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٤ ٨٨/١١/٣
٠

٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٩٦٣  ٢٥ سنة،  ١٠ شھر،  ترتيبھا الثامنة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وستين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٢٠٣٤٠٥٢٫٦٣٧١التميميزھراء ثاير حاتم عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٥ ٨٩/٧/١٩٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٥ سنة،  ٢ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا الثانية والثمانين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وستين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٢١٣٨٫٥٥٢٫٤٣٤٨الدليميمروه داود سلمان داود أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٦ ٩١/٩/٢٣٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٢٥١  ٢٣ سنة،  ٧ يوم  ترتيبھا الستين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٢٥٣٢٧٫٥٤٨٫٠٣٣٥الزبيدياحمد رشيد يحيى جاسم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٧ ٨٥/١١/٢
٥

٢٠٠٨

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٢١  ٢٨ سنة،  ١٠ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه الخامس والثالثين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة

ٍغير مستوف للشروط٧١٫٤٣٨٠٤٦٫٦٥٠٠المعموريسرى محارب خلف كنج أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٨ ٨٩/١٢/٢
٦

٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٤ سنة،  ٩ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا الثامنة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٧١٫٣٠١٠٤٦٫٣٤٥٧الدليميتغريد حسين علي ردوف أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٩ ٩١/١٢/٢
٦

٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٠٠  ٢٢ سنة،  ٩ شھر،  ٤ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨٦ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

ٍغير مستوف للشروط٦٧٫٩٨٧٠٤٤٫١٩١٦السعيديدعاء امين وھاب امين أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣٠ ٩٣/١/٢٥٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٠٠  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٥ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٨١٫٩٤٥٥٦٨٫٢٩٣٣الكميعيمحمد طه محمود ابراھيم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١ ٨٠/٨/٣١٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/١٠/٢٩ / مدرس
١٥٥١  ٣٤ سنة،  ١ شھر،  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة

مقبول٧٦٫٢٩١٦٤٫٥٦٧٫٥٠٠١الشمريصفاء نصرهللا ردام جاسم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢ ٨٦/٥/١٢٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى رئاسة الجمھورية منذ:  ٢٠١١/١٢/١ / مدرس
٢٢٦٥  ٢٨ سنة،  ٤ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه السادس عشر ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة وأربعين

مقبول٧٣٫٣٩٥٥٩٦٣٫٧٢٨١محمود يوسف رميض رجب ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣ ٧٣/٢/٥٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/٨/٢٢ / مدرس
٢٢٥٥  ٤١ سنة،  ٧ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه الخامس عشر ضمن دفعته من مجموع ثالثة وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٥٨٩٦١٫٥٥٩٫٩٣٠٧الشمريفؤاد عبدهللا عمران عيسى ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٤ ٧٨/٧/٢٨٢٠٠١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٢/٢/٣ / مدرس ثاني
٢١٧٨  ٣٦ سنة،  ٢ شھر،  ٢ يوم  ترتيبه الحادي والعشرين ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٤٠٩٤٥٫٥٥٨٫١٧٨٧المشھدانيعالء عواد ناصر سھيل ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٥ ٨٤/١/٢٥٢٠١٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢١٤٩  ٣٠ سنة،  ٨ شھر،  ٥ يوم  ترتيبه الثالث والعشرين ضمن دفعته من مجموع ستة وستين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٨٨٩٥١٫٥٥٧٫٨١٥٩العزاويسالم حسين عبدالرزاق مھدي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٦ ٨٢/١١/٦٢٠٠٦

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٩/١ / مدرس
٣١١٧٣٢ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٤ يوم ترتيبه السابع والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وأربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٤٫٨٩٩٢٩٥٧٫٣٣٠٣الدليميفائز فالح سعود ابراھيم ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٧ ٧٣/٧/١٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٣/١ / معلم جامعي
١٧٣٣  ٤١ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السابع عشر ضمن دفعته من مجموع ثمانية وثمانين

تنحية عند المنافسة٧١٫٦٦٣٣٧٥٧٫٢٢٧١الزبيديوسام محمود جارهللا سلمان ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٨ ٨٥/١/٦٢٠٠٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١١٤٠  ٢٩ سنة،  ٨ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه السابع عشر ضمن دفعته من مجموع مئة وأحد عشر

تنحية عند المنافسة٦٧٫٣٧٨٥٣٫٥٥٦٫٩٢١٩الربيعيعلي عبدالكريم احمد حميد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٩ ٧٩/١/١٢٢٠٠٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٥ / مدرس
١٥٥٤  ٣٥ سنة،  ٨ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه الحادي والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة عشر

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨٧ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

ٍغير مستوف للشروط٦٢٫١٤٨٥٣٫٣٦٨٥الزبيديعبدالرحمن نجم محمود عباس ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٠ ٧٥/٩/١٢٠٠١

اآلدابالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/١٢/١٧ / مدرس
٢٠٧٤  ٣٩ سنة،  ٢٩ يوم  ترتيبه الحادي والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئة وواحد وأربعين

ليس للمتقدم الخدمة الوظيفية الكافية بعد آخر شھادة

تنحية عند المنافسة٦٣٫٧٣٣١٫٥٤٩٫١٣٤٦السعدونسمير ھادي سعود حلو ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١١ ٨٤/٥/٢٢٠٠٨

التربيةجامعة بابل
١٨١٨  ٣٠ سنة،  ٤ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع تسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦١٫٩٦١٤٢٫٥٤٧٫٠٩٩٠المندالويمحمد عادل ھيه عذاب ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٢ ٧٧/٧/٢١٢٠٠٢

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٣/٣٠ / مدرس
٠٠  ٣٧ سنة،  ٢ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه الرابع والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة عشر

تنحية عند المنافسة٦٢٫٢٩٢٣٫٥٤٣٫٦٨٩٤العنبكيحسين ياس خضير عباس ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٣ ٧٨/٧/١٢٠٠٣

اآلدابالجامعة المستنصرية
١٥٠  ٣٦ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثالثين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئة وستة وخمسين

ٍغير مستوف للشروط٥٩٫٠٤٠٣٥٫٥٤٩القيسيماھر محمد حسن لطيف ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٤ ٨٢/٨/١٩٢٠٠٧

اآلدابجامعة بغداد
٠٠  ٣٢ سنة،  ١ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه األربعين ضمن دفعته من مجموع أربعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٩٢٫٦٥٢٥٤٫٥٧٥٫٨٩١٢الجبوريھمم راضي عليوي دخيل أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١ ٩١/٣/٢٧٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٣٦٥  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وتسعين

مقبول٩١٫١٢٥٨٫٥٧٤٫٨٢٨الزيديوديان محمد سلمان خلف أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢ ٨٣/١/١٢٠١٤

جامعة اإلمام 
الصادق

اآلداب ٢٣٥٥  ٣١ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٨٫٦٧٦٥٧٫٥٧٣٫٨٣٩٤المھداويھاله ناجح حسن محمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣ ٩٢/٣/٣٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٣٧١  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ٢٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٨٫٢٣٦٤٦٧٠٫٤٥٣٤الخزعليمنار عبداالمير غازي عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٤ ٩٢/١١/١١٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢١٢٤٥٤ سنة،  ١٠ شھر،  ١٩ يوم

تنحية عند المنافسة٨٦٫٦٥٦٥٥٧٠٫٠٢٦٤الحديديغفران عبداالمير ضايع جميل أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٥ ٩٢/١/١٨٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٥٣٩  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ١٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٨٩٫٥٤٤٥٫٥٦٩٫٧٥١التميميعطيه خلف علي مراح أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٦ ٧٣/١/١٢٠١٤

جامعة اإلمام 
الصادق

اآلداب ١٢٣٧  ٤١ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨٨ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

اسراء عبدالخالق جاسم
مھجھج

تنحية عند المنافسة٨٥٫٣٥٢٤٨٫٥٦٩٫٧٢٨٨الزھيري أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٧ ٩٢/٦/٣٠٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى   ٢٢ سنة،  ٣ شھر، 

٤١٥٠

تنحية عند المنافسة٨٤٫٩٤٩٤٦٦٩٫٥٦٦٩الجنابيزمن سلمان عيدان مصلح أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٨ ٩٢/١٠/٢
٥

٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٣٦٦٧  ٢١ سنة،  ١١ شھر،  ٥ يوم 

مقبول٨١٫٧٤٧٥١٫٥٦٨٫٦٩٠٢المھداويامامه ماجد محمد عباس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٩ ٨٩/٢/١١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٥٧١  ٢٥ سنة،  ٧ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد وثالثين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٨٣٫١٢٨٥١٦٨٫٤٣١٤الصعبياثار شكر عليوي عائد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٠ ٩٠/٣/٢٨٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٧٤٥  ٢٤ سنة،  ٦ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وستين

تنحية عند المنافسة٨١٫٧٧١٥٢٦٧٫٧٥١٢الدھلكيياسمين غضبان لطيف نصيف أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١١ ٨٨/٧/١٣٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٩٥٥  ٢٦ سنة،  ٢ شھر،  ١٧ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٨٤٫٨٢٨٤٩٦٧٫٢٤٢٢المجمعيفردوس عبدالكريم عبد خاطر أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٢ ٧٧/١/١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٦١٨  ٣٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وتسعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٨١٫٤٤٧٥٦٫٥٦٦٫٧٩٠٦الويسيحنان حاتم علوان داود أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٣ ٩٢/٢/١٤٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٩٣٢  ٢٢ سنة،  ٧ شھر،  ١٦ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٧٫١٥٥٦١٦٦٫١٠٠٨العنبكيمحمد عيسى جعفر حميد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٤ ٩٢/١٢/١
٨

٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٨٤٧  ٢١ سنة،  ٩ شھر،  ١٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٦٫٧٧٥٥٫٥٦٥٫١٠٠٥الحياليدعاء فارس توفيق احمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٥ ٩٢/٧/٧٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٣٣٤٩  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ٢٣ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٨٩ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٦٫٨٦٩٦٢٦٤٫٩١٤٩القريشيمحمد حسين عبدالكريم حسين ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٦ ٨٨/١١/٤٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٥١٥٣٦ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٦ يوم

تنحية عند المنافسة٧٨٫٦١٨٣٩٫٥٦٢٫٧٣٩٦البياتيبتول جعفر مجيد حميد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٧ ٨٧/٦/٢٨٢٠١٠

التربيةجامعة كربالء
٢٨٤١  ٢٧ سنة،  ٣ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٤٫٠٩٥٢٦٢٫٠٥٨٥المھداويساره مقداد عباس عبدالوھاب أنثى اللغة العربيةبكالوريوس١٨ ٩٢/١٢/٦٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٨٥٢  ٢١ سنة،  ٩ شھر،  ٢٤ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٠٫٤٦٦٥٨٫٥٦١٫٥٧٦٨المصلحيياسر عناد كاظم عبد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس١٩ ٧٥/١٠/١
٩

١٩٩٩

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى رئاسة الجمھورية منذ:  ٢٠١١/١٢/٧ / مدرس
٣٨١٦٧١ سنة،  ١١ شھر،  ١١ يوم ترتيبه السادس والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وواحد وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٦٤١٫٥٦١٫٥٦٨٢الكرويحميد رشيد صالح حسين ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٠ ٧١/١/٢١٩٩١

التربية / ابن رشدجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩١/١١/٢٧ / مدرس
١١٥٦  ٤٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الرابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع مئتان وإثنان وأربعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٩٫٣٣٣٣٨٫٥٦٠٫٧١٦٥العبيديوالء منعم شھاب احمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢١ ٩٢/١٢/٢
٩

٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٨٢١  ٢١ سنة،  ٩ شھر،  ١ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٧٫٠٤٣٣٦٥٩٫٨٧٨المشھدانيرائد عدنان جسام حمادي ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٢ ٩٢/٧/٢٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١٧٣٥  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٧١٫٥٨٦٣٩٫٥٥٩٫١٨٠٩العباديرغد اسماعيل محمد علي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٣ ٩٢/٢/٢٦٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٣٥٦٠  ٢٢ سنة،  ٧ شھر،  ٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٨٫٤٨٣٤٦٥٨٫٣١٤الرجبايالف جالل خماس جبارة أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٤ ٩٢/٢/٦٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٤٣٤٩  ٢٢ سنة،  ٧ شھر،  ٢٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٣٫٥٣٩٤٠٥٨٫٢٥٠٤العنبكيمريم عبدالستار عبود ياس أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٥ ٩٢/٥/٨٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٢٢٧  ٢٢ سنة،  ٤ شھر،  ٢٢ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٩٠ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٢٫٩٩٥٣٩٥٨٫٠٩٠٤األركيضياء رشيد حميد جمعة ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٢٦ ٨١/٧/١٣٢٠٠٦

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١١ / مدرس
١٠٥٤  ٣٣ سنة،  ٢ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه الثامن والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وسبعة وستين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٤٫٦١٢٣٠٫٥٥٦٫٦٧٠٢القيسيمنال حاتم احمد عزيز أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٧ ٨٤/١٠/١
٤

٢٠٠٦

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٩١٧٢٩ سنة،  ١١ شھر،  ١٦ يوم ترتيبھا الحادية والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وسبعة وستين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٢٠٦٢٥٥٥٫٧٣١٧التميميفوزية احمد جواد عليوي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٨ ٧٣/٧/١٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٩٣٠  ٤١ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا العشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثمانية وأربعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٥٫١٠١٤٠٥٤٫٠١٥٧المرسوميميساء جاسم محمد عبدالحسين أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٢٩ ٩٢/٧/٤٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٢٥٤٩  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ٢٦ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

ٍغير مستوف للشروط٨١٫٤٥٩٠٥٣٫٤١٥٣الجميليندى جاسم محمد جاسم أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣٠ ٩٢/١/٥٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وستين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٧٫١٩٤٤٤٫٥٥٣٫١٢٦١العبيديحسام رزوقي جاسم محمد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣١ ٩١/٣/٣٠٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ١١٠  ٢٣ سنة،  ٦ شھر، 

تنحية عند المنافسة٦٩٫٢٤٨٣٥٥٢٫٥٤٨٨الشرفيمقدام سلمان قدوري احمد ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣٢ ٨٣/٢/١٢٠٠٦

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٣١ سنة،  ٧ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثامن عشر ضمن دفعته من مجموع خمسة وثمانين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٣٧٦٢٥٥٢٫٠١٨٨العنبكيحسين ھادي ابراھيم سلمان ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣٣ ٩١/١٠/٢
٠

٢٠١٣

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٢٢٤٣٣٦ سنة،  ١١ شھر،  ١٠ يوم ترتيبه الثالث والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية وأربعين

ٍغير مستوف للشروط٧٧٫٩٣٨٠٥٠٫٦٥٩٧الجنابينجالء ناھي حسين نزال أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣٤ ٨٩/٦/٦٢٠١٤

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى ٠٠  ٢٥ سنة،  ٣ شھر،  ٢٤ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٩٫٣٤٣٣١٥٠٫٥٥٠٩الطائيصالح صالح مھدي صالح ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٣٥ ٨٩/١/٢٤٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه السابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع مئة وإثنان

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٩١ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٢المقاعد الباقية٢مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

ٍغير مستوف للشروط٧٤٫٠١٣٠٤٨٫٥٦٨٦العزاوينھلة ھادي مھدي صالح أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣٦ ٨٨/٥/٢٥٢٠١٠

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٢٦ سنة،  ٤ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الخامسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وأربعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٧٤٫٠٩٦٠٤٨٫٤٣٣٢التميمياسراء حميد عبد علي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣٧ ٨٣/١/٣١٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
٠٠  ٣١ سنة،  ٨ شھر،  ترتيبھا الثالثة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٧٠٫٩٢٠٤٥٫٨٦٩١المجمعيرشا رحيم منھل محمد أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣٨ ٨٣/٦/٥٢٠٠٧

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/١٢/١١ / مدرس
٠٠  ٣١ سنة،  ٣ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا السبعين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الغياب عن االمتحان التنافسي
ليس للمتقدم الخدمة الوظيفية الكافية بعد آخر شھادة

نور ھاشم عبدالجبار
عبدالرزاق

ٍغير مستوف للشروط٦٩٫٥٥٩٠٤٥٫٢٨٨٦العقيلي أنثى اللغة العربيةبكالوريوس٣٩ ٨٧/١/١٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى   ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم 

٠٠ ترتيبھا التاسعة والستين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٥٦٫٧١٢٢٠٫٥٤٤٫٣٠٧الزيديزھير مجيد حمد دواح ذكر اللغة العربيةبكالوريوس٤٠ ٨٧/٧/١٤٢٠١١

التربية للعلوم االنسانيةجامعة ديالى
١٥٥٢  ٢٧ سنة،  ٢ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبه الثالث بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وثالثين

معدل المتقدم ال يؤھله للتقديم لتلك الدراسة العليا

خالصة المعلومات لھذه الكلية أو المعھد: (التربية للعلوم االنسانية /  جامعة ديالى)، حيث تكررت طلبات الدراسة فيھا (  ٤٧٩ ) مرة /  مرات ٥٥٫٩٩٣٩٧٨٤٣متوسط أساس المفاضلة٩٢٫٦٥٢المعدل األعلى٥٥٫٣٩٨المعدل األدنى٧٢٫٢٠٤٥٣٢٤٢متوسط المعدالت*

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٩٢ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٨٤٫٥٠٧٥٠٦٨٫٧٠٣٧العبيدياماني رشيد مصطفى حمودي أنثى علوم الحياةبكالوريوس١ ٧٥/١١/٩٢٠١١

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/٩/١٢ / معلم جامعي
٣٨٣١٣٠ سنة،  ١٠ شھر،  ٢١ يوم ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وتسعين

مقبول٧٦٫٩١٢٥٩٦٨٫١٩٧٢العبيديرقية عبد الحسن عباس محمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢ ٨٤/١١/١
٥

٢٠٠٨

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/١٢/١٦ / مدرس
٢٩٤٧٦٦ سنة،  ١٠ شھر،  ١٥ يوم ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وسبعين

مقبول٧٥٫٢٦٥٦٦٤٫٦٨٩٣القيسياسماء احمد جياد عباس أنثى علوم الحياةبكالوريوس٣ ٨٢/٩/٤٢٠٠٥

العلومجامعة ديالى
٣٨٥٨  ٣٢ سنة،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الثالثة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وسبعين

مقبول٧١٫٤٢٨٤٥٥٩٫٩٧٨٢الشمرينور منعم فاضل مصلح أنثى علوم الحياةبكالوريوس٤ ٩١/٦/١٩٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٤٤٤٧  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ١١ يوم 

مقبول٦٩٫٩٧٩٥٦٥٨٫٤٤٩٩الدليميفاطمة يوسف ماطر عويد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٥ ٨٣/١/٣٠٢٠٠٤

التربية الرازيجامعة ديالى
٢٦٤٨  ٣١ سنة،  ٨ شھر،  ترتيبھا الرابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٤٨٢٤١٥٧٫٩٣١٨النعيميحسام احمد دايح حسن ذكر علوم الحياةبكالوريوس٦ ٨٥/١٠/١
٩

٢٠٠٨

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١٢ / مدرس
٢٨١٤٤٢ سنة،  ١١ شھر،  ١١ يوم ترتيبه العشرين ضمن دفعته من مجموع واحد وستين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٩٦٧٤٥٥٧٫٧٧٨٦الحمدانيسارة ثامر محمد حمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٧ ٩٣/١/٢٦٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٣٢٤٧  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٥٫٦٨١٥٣٥٦٫٩٩٧٤المسعوديزينة كريم جبار خلف أنثى علوم الحياةبكالوريوس٨ ٩٠/٧/٢٢٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٦٧٣٢  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا الثانية والستين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة

تنحية عند المنافسة٦٦٫٣٤٧٥١٥٦٫٥٩٤١كريكطرقية اياد عباس ابراھيم أنثى علوم الحياةبكالوريوس٩ ٩٠/٧/١١٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٣١٥٨  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبھا الستين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة

تنحية عند المنافسة٦٢٫٩٨٩٤١٥٢٫٨٢٤٢العزيسيف خوام محمد محمود ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٠ ٨٩/٥/٢٢٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٢٧٦٥  ٢٥ سنة،  ٤ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الثالث والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثين

تنحية عند المنافسة٥٨٫٥١٨٤٦٥١٫٩٢٣٦المجمعيايمان عامر اسماعيل خليل أنثى علوم الحياةبكالوريوس١١ ٩٠/٤/٢٩٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
٧٣٥٦  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا الرابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٩٣ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦١٫٨٨٥٣٦٥١٫٢٠٥٨الخزرجيمروة خالد فياض قدوري أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٢ ٨٩/٨/١٥٢٠١١

التربية الرازيجامعة ديالى
٣٣٥٥  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا الحادية والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٥٨٫٧٨٧٤٤٤٨٫٤٩٨٨التميميوسام محسن مصلح كريط ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٣ ٧٧/٨/١٩٢٠٠١

التربية / ابن الھيثمجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٧ / مدرس
٢٢٤٨  ٣٧ سنة،  ١ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه الثاني عشر بعد المئتين ضمن دفعته من مجموع مئتان وتسعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٠٫٠٢٢٨٤٦٫٣٦٢الزبيدياحالم ابراھيم جليل احمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٤ ٦٧/١/٩١٩٨٩

التربية / ابن الھيثمجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٨٩/٩/١٤ / مدرس
١٩٣٤  ٤٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا السادسة واألربعين بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وخمسين

تنحية عند المنافسة٥٣٫٨٩٨٣٤٤٥٫٥٣٨٨الرجيبياحمد دھام حمادي سمير ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٥ ٨٦/٥/٢٧٢٠١٢

التربية الرازيجامعة ديالى
٢٠٥٨  ٢٨ سنة،  ٤ شھر،  ٣ يوم  ترتيبه الثاني ضمن دفعته من مجموع إثنان

ٍغير مستوف للشروط٦٠٫٥٥٧٠٣٩٫٠٠٨٦الخشاليسعد داود سلمان علي ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٦ ٩٠/٦/٣٠٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٠٠  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ترتيبه الحادي واألربعين ضمن دفعته من مجموع ستة وثمانين

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٩٢٫٦٩٦٠٧٦٫٩٦٤اآلشجيفاتن صالح مھدي عبد اللطيف أنثى علوم الحياةبكالوريوس١ ٨٠/٤/١٢٠٠٤

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢١ / مدرس
٢٩٥٨  ٣٤ سنة،  ٥ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وأربعين

مقبول٨٢٫٥٣٣٧٩٧٥٫٨١٩٨العزاويوسن عبد اللطيف مجيد خميس أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢ ٨٢/٢/١٢٠٠٧

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٠/٢/١ / م.  بايولوجي

٤٦٦٤  ٣٢ سنة،  ٧ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وستين

مقبول٨٠٫٧١٦٧٢٧١٫٨٤١٣الدليميعلي عباس عبود فرحان ذكر علوم الحياةبكالوريوس٣ ٩٠/٦/١٨٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٣٣٥٥  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة

مقبول٨٥٫٨٩٢٥٠٧٠٫٧٧٩٨الدليميمالك فاضل مھدي احمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٤ ٩٢/١/١٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٤١٥٨  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٩٫٧٢٤٣٦٥٫٦٧٨٥الخفاجيبان شبيب محسن مصلح أنثى علوم الحياةبكالوريوس٥ ٨٩/١٠/١
٤

٢٠١١

التربية الرازيجامعة ديالى
٢٤٢٩٦٣ سنة،  ١١ شھر،  ١٦ يوم ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وتسعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٩٤ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٦٫٦٥١٥٢٦٤٫٧٦١٤الفياضمالح نور الدين عيسى موسى أنثى علوم الحياةبكالوريوس٦ ٨١/٩/٢٦٢٠٠٤

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٠ / مدرس
٤٩٥٨  ٣٣ سنة،  ٤ يوم  ترتيبھا العشرين ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وأربعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٧٫٠٦١٤٩٦٤٫٣٣٩٧الشيخليشھد شاكر محمود شاكر أنثى علوم الحياةبكالوريوس٧ ٩٢/٥/١٦٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٦٦٢٣  ٢٢ سنة،  ٤ شھر،  ١٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٧٫٩٧٧٤٨٦٤٫١٨٥١العلوانيقتيبة ذياب ابراھيم شھاب ذكر علوم الحياةبكالوريوس٨ ٩١/٤/٢٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٣٨٤٠  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ٢٨ يوم 

نجوى ابراھيم مصطاف
منصور

تنحية عند المنافسة٧٢٫٢٤٤٢٦٠٫١٩٩٣النعيمي أنثى علوم الحياةبكالوريوس٩ ٩١/٢/٢٤٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى   ٢٣ سنة،  ٧ شھر،  ٦ يوم 

٥٤٥٢ ترتيبھا التاسعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة

زينب ماجد محمد صالح محمد
علي

تنحية عند المنافسة٦٥٫٤٢٨٦٥٦٥٧٫٣٠٧٢الباجالني أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٠ ٨٩/١/٣٢٠١٠

العلومجامعة ديالى   ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٧ يوم 

٣٧٥٠ ترتيبھا الرابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧١٫٥٨٣٦٥٧٫١٩٨المكدميھناء محمد عبد حسن أنثى علوم الحياةبكالوريوس١١ ٨٥/٨/٢٤٢٠٠٧

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/٢/٢٧ / مدرس
٢٠٤٦  ٢٩ سنة،  ١ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٩٫٣٦٣٤٥٦٫٨٢٤٣الفضليسرى محمد مجيد عباس أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٢ ٨٦/٤/٢٣٢٠١٠

التربية الرازيجامعة ديالى
٣٥٦١  ٢٨ سنة،  ٥ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا الثامنة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٢٫٠٩١٤٢٥٠٫٣١١٨البياتيناصر ياسين خضير علو ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٣ ٨٥/٦/١٥٢٠١٠

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١٥ / مدرس
٩٤٦  ٢٩ سنة،  ٣ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبه الحادي والستين ضمن دفعته من مجموع سبعة وتسعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٢٫٧٦١٢٧٤٩٫٢٧٠٢الشمامطيھند شمران امانة عبد أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٤ ٨٩/٢/٦٢٠١٢

التربية الرازيجامعة ديالى
٣٣٥٣  ٢٥ سنة،  ٧ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا الحادية والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثمانين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٩٥ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

ٍغير مستوف للشروط٥٨٫٩٧١٠٣٧٫١٧٢٧المفرجيرغد قيس حسن فاضل أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٥ ٨٧/٤/٧٢٠٠٩

التربية الرازيجامعة ديالى
٠٠  ٢٧ سنة،  ٥ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبھا الثالثة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثمانين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧١٫٥٧٣٧٦٠٫١٤٢الصالحياروى عالء حسين علوان أنثى علوم الحياةبكالوريوس١ ٧٩/٩/١٢٠٠١

العلومجامعة األنبار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠٢/٩/٢٢ / بايولوجي

٥٦٦٥  ٣٥ سنة،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الرابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع إثنان وتسعين

مقبول٦٨٫٢٦٤١٥٩٫٠٨٣البو سلطانساره سعد عبد هللا حسن أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢ ٨٥/٧/١٢٠٠٧

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٢/٧/٢٢ / م.  بايولوجي

٥٤٦٢  ٢٩ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الثانية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وستين

مقبول٧٠٫٠٨٨٣٢٥٧٫١٦٢٧الصالحياالء سھام عبد الرزاق زينل أنثى علوم الحياةبكالوريوس٣ ٩٠/١٠/١
٢

٢٠١٢

التربية الرازيجامعة ديالى
٢٣٤٩٦١ سنة،  ١١ شھر،  ١٨ يوم ترتيبھا الثالثين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثمانين

مقبول٧٥٫٩٤٧١٧٥٦٫٨٨٧٨التميميحسين محمد بريسم دھام ذكر علوم الحياةبكالوريوس٤ ٧٤/٧/١٢٠٠٩

التربيةجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/٩/١ / معلم جامعي
٢٢٤٢  ٤٠ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع مئة وسبعة

مقبول٧٦٫٥٢٨٢٤٥٦٫٣٩٣٢العبيديشھد عبد الجبار محمد فدعم أنثى علوم الحياةبكالوريوس٥ ٩١/١١/١١٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٢٢١٩١٨ سنة،  ١٠ شھر،  ١٩ يوم

تنحية عند المنافسة٧١٫٢٣٢٢١٥٤٫٥٨٣٦الحسينيباسم محمد عبد اللطيف جاسم ذكر علوم الحياةبكالوريوس٦ ٧١/١/٢٠٢٠٠٧

التربية الرازيجامعة ديالى
١٥٤٩  ٤٣ سنة،  ٨ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع ثالثة وستين

تنحية عند المنافسة٦٤٫٠٨٩٣١٥٣٫١٠٧٩التميميساره حامد عدنان علي أنثى علوم الحياةبكالوريوس٧ ٩٢/١٢/٢
٧

٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٥٦٤٩  ٢١ سنة،  ٩ شھر،  ٣ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٤٫٦٩٢٢٣٥٢٫٣٠٥٩الزبيديقطر الندى احمد خلف محمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٨ ٩٠/١١/٥٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
٢٣٦٠٦٢ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٥ يوم ترتيبھا العشرين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٩٦ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٦٫٥٥٤١٨٥١٫٤٧٣١التميميسھى نجم عبد هللا حسن أنثى علوم الحياةبكالوريوس٩ ٨٧/٣/٢٣٢٠٠٩

التربية الرازيجامعة ديالى
٢٨٧١  ٢٧ سنة،  ٦ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا الرابعة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وسبعة

تنحية عند المنافسة٦٠٫١٨٨٣١٤٩٫٠٧٢٢السعديعمر شعالن يوسف احمد ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٠ ٩١/٩/٢١٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٢٠٥٥  ٢٣ سنة،  ٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٦٫٣٦١٥٤٦٫١٤٩٣البياتياسراء جاسم محمد حسن أنثى علوم الحياةبكالوريوس١١ ٨٨/١١/٢
٠

٢٠١١

التربية الرازيجامعة ديالى
٢٥٠٠ سنة،  ١٠ شھر،  ١٠ يوم ترتيبھا الرابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٥٧٫٢٥٤٢١٤٢٫٨٥٦٦العتبيفاضل حسين عبد كاظم ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٢ ٨٠/٥/١٢٠٠٤

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس
٢٢٦٢  ٣٤ سنة،  ٤ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثامن واألربعين ضمن دفعته من مجموع ثمانية 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

درجة مقابلة٣المقاعد الباقية٣مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٦٫٧٦٩٦٣٨٦٩٫١٦١٨الردينياسراء داود فرحان احمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس١ ٨٥/١٠/١
٦

٢٠٠٧

العلومجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠٨/٧/٥ / بايولوجي

٢٨٣٢٥٨ سنة،  ١١ شھر،  ١٤ يوم ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وخمسين

اشواق عبد الرزاق يوسف
يعقوب

مقبول٨٦٫٢٧٢٢٣٦٦٫٠٦٣٢الخزرجي أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢ ٨١/٣/١٢٠٠٣

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/١١/٣ / مدرس   ٣٣ سنة،  ٦ شھر،  ٢٩ يوم 

٣٧٥٧ ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وثالثين

مقبول٨١٫٧٨٦٤١٦٥٫٧١٠٩الكيالنيايناس سعد صبيح ابراھيم أنثى علوم الحياةبكالوريوس٣ ٩٢/١٠/١
٣

٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٢١٢٦٦١ سنة،  ١١ شھر،  ١٧ يوم

تنحية عند المنافسة٨٠٫٧٨٤٣٩٦٥٫٠٠٩٦الدليمياشواق مثنى وھيب سميط أنثى علوم الحياةبكالوريوس٤ ٩١/٧/١٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٣٨٥٦  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥٫٨٩٧٥١٦٤٫٧٨٣١الشمرينور جاسم محمد نعمة أنثى علوم الحياةبكالوريوس٥ ٩٣/١/١٢٠١٤

التربيةجامعة ديالى ٣٩٦٦  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٧٫١٢٣٤٨٦٣٫٥٥٠٠الصريويانعام خليل ابراھيم خضير أنثى علوم الحياةبكالوريوس٦ ٩٠/٩/٢٠٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٢٢٤٩  ٢٤ سنة،  ١٠ يوم  ترتيبھا التاسعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٩٧ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٣المقاعد الباقية٣مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٨٢٫٨٢٥١٧٦٣٫٤٤٨٣العزاويھند احمد إكوك حكمان أنثى علوم الحياةبكالوريوس٧ ٨٧/١٠/١
٤

٢٠٠٩

التربية الرازيجامعة ديالى
٢٦٤٦٦٢ سنة،  ١١ شھر،  ١٦ يوم ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع مئة وسبعة

تنحية عند المنافسة٨٣٫٠٨٨٢٤٦٣٫٠٥٧٢الطائيدعاء علي عبد محمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٨ ٩٢/٩/١١٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٢٨٥٧  ٢٢ سنة،  ١٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٣٫٨٩٩٣٨٦١٫٣٨٤٤المجمعيمھند نعمان ناصر حسين ذكر علوم الحياةبكالوريوس٩ ٩٢/٧/١٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٥٧٥٨  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٦٫٠٢٥٣٥٥٨٫٤١٦٣الفضلزھور عدنان محمود حسن أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٠ ٨٩/١٠/٢
٥

٢٠١٤

التربيةجامعة ديالى ٢٢١٨  ٢٤ سنة،  ١١ شھر،  ٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٤٫٠٩٦٣٠٥٨٫١٤٩٨المشھدانيرسل نجم عبد هللا منصور أنثى علوم الحياةبكالوريوس١١ ٩٠/١٠/٩٢٠١٣

التربيةجامعة ديالى
٢٣٢٧٥٥ سنة،  ١١ شھر،  ٢١ يوم ترتيبھا الثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة

مقبول٦٦٫٥٥٤٢٦٥٥٫٣٥٠٦العزاويمحمد علي حسين عبد هللا ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٢ ٨٥/٣/٥٢٠١٠

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٠/٨/١ / م.  مدرب فني

٣٣٨٥  ٢٩ سنة،  ٦ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٢٫٥٥٩٢٣٥٤٫٥٣٧٨السعديامل محمود علوان حمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٣ ٩١/٣/١٠٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٢٥٣٨  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبھا السابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٩٫٦١٨١٧٥٣٫٧٩٧٥السبعاويدعاء فؤاد جاسم عباس أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٤ ٩١/٢/١٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٣٤٤٩  ٢٣ سنة،  ٧ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وثمانين

تنحية عند المنافسة٧٥٫٣٨٩١٨٥٢٫٨٤٥٨المسعوديغدير فرحان منصور لفتة أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٥ ٨٩/٧/٢٠٢٠١٢

التربية الرازيجامعة ديالى
٠٠  ٢٥ سنة،  ٢ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثمانين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٩٨ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

عدي صالح مھدي عبد
المحسن

مقبول٦٦٫٦٨٧٢٦٢٫٤٦٣٤العنبكي ذكر علوم الحياةبكالوريوس١ ٨٠/٩/٢٣٢٠٠٣

العلومجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١٣ / مدرس   ٣٤ سنة،  ٧ يوم 

٥٣٥٠ ترتيبه الثالث والستين ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية وأربعين

ٍغير مستوف للشروط٦٧٫٥٣٢٤١٥٧٫١٣٤٦الزھيريازھار عامر غليم خليل أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢ ٨٧/١٢/٢٢٠٠٩

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١٢/١٢/٩ / مدرس
٤٥٤٨  ٢٦ سنة،  ٩ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الحادية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وثمانين

ليس للمتقدم الخدمة الوظيفية الكافية بعد آخر شھادة

مقبول٦٦٫١٨٨٥١٥٦٫٦٠١٨الباويامجد شاكر حمود احمد ذكر علوم الحياةبكالوريوس٣ ٧٧/٨/٢٢٢٠٠١

التربية / ابن الھيثمجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٥/٢٠ / مدرس
٣٥٣٢  ٣٧ سنة،  ١ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه التاسع والتسعين ضمن دفعته من مجموع مئتان وخمسة وتسعين

مقبول٦٢٫٢٠٥٥٧٥٢٫٦١٦العكابيسعد علي حسين سبع ذكر علوم الحياةبكالوريوس٤ ٧٩/١٢/١
٤

٢٠٠٤

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس
٢٧٤١  ٣٤ سنة،  ٩ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبه الخامس والستين ضمن دفعته من مجموع واحد وسبعين

مقبول٥٧٫٥٤٤٨٥٠٫١٢١٥المھداويساره مطشر حاتم علوان أنثى علوم الحياةبكالوريوس٥ ٨٩/١٢/١
٨

٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٤٩٤٨  ٢٤ سنة،  ٩ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا الثامنة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

مقبول٥٨٫٢٩٢٤١٤٨٫٤٠١٩المھداويساجد حامد عيسى احمد ذكر علوم الحياةبكالوريوس٦ ٩٠/٥/٢٤٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٤٥٤٤  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه الثامن والثمانين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة

تنحية عند المنافسة٥٤٫٩٠٨٥٧٤٨٫٣٤٦٨أغوانيايمان قاسم ھاشم محمود أنثى علوم الحياةبكالوريوس٧ ٧٥/٥/٤١٩٩٧

التربية / ابن الھيثمجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ١٩٩٨/٢/١٠ / مدرس
٢٦٥٠  ٣٩ سنة،  ٤ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الحادية والتسعين بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثمانية وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٠٩٢٤٤٧٫٤٠١٢الشمرينادية ھادي كاظم مھدي أنثى علوم الحياةبكالوريوس٨ ٨٠/٨/٨٢٠٠٣

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٠ / مدرس
١٨٢٩  ٣٤ سنة،  ١ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبھا الخامسة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وسبعين

ٍغير مستوف للشروط٥٧٫٣٥٦٣١٤٤٫٨٣٦٨الكرخيباسم عدنان كاظم خليل ذكر علوم الحياةبكالوريوس٩ ٨٦/١٢/٣٢٠١٠

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١١ / مدرس
٢٤٤٥  ٢٧ سنة،  ٩ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبه الثالث والثمانين ضمن دفعته من مجموع سبعة وتسعين

ليس للمتقدم الخدمة الوظيفية الكافية بعد آخر شھادة

تنحية عند المنافسة٥٦٫٥٥٢٢٧٤٤٫٤١٧٦الحسينيفوزي عبد لفته سالم ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٠ ٨٠/٥/٢٠٢٠١٠

التربية الرازيجامعة ديالى
١٩٦٠  ٣٤ سنة،  ٤ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الخامس والثالثين ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

ٍغير مستوف للشروط٥٤٫٢٥٨٠٣٢٫٩٠٣٦المھداويمصطفى مطشر حاتم علوان ذكر علوم الحياةبكالوريوس١١ ٨٨/١/١٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٠٠  ٢٦ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الحادي والثمانين ضمن دفعته من مجموع ستة وثمانين

الغياب عن االمتحان التنافسي

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ٩٩ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٣المقاعد الباقية٣مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٨٫٠٥٣٧٥٧١٫٣٨١٨المجمعيلقاء نزار عبد الحسين علوان أنثى علوم الحياةبكالوريوس١ ٩١/٧/١٤٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٢٧٦٤  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع ستة وثمانين

ميرفت عدنان عبد الرحمن
حسين

مقبول٨٥٫٣٠٣٥٤٧٠٫٢٤٥٦الكرخي أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢ ٧٣/٥/٢٦٢٠٠٥

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٨/١٠/٢٦ / مدرس   ٤١ سنة،  ٤ شھر،  ٤ يوم 

١٥٥٢ ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وخمسين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

مقبول٧٥٫٣٢٥٧٥٦٨٫٢٧٨الجبوريوالء محمود شاكر رشيد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٣ ٨٨/١٠/٣
١

٢٠١٠

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٠/٧/٢٧ / م.  بايولوجي

٢٠٥٣  ٢٥ سنة،  ١١ شھر،  ترتيبھا الثانية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وتسعين

مقبول٧٥٫٤٧٥٦٩٦٧٫٣٥٨٨الحاتميبتول محمد علوان دھموج أنثى علوم الحياةبكالوريوس٤ ٩٣/١/٢٤٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٤٩٤١  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٦ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥٫٩١٥٦٤٦٦٫٥٨٤الشمريعلي مطشر مرزة حسن ذكر علوم الحياةبكالوريوس٥ ٩٠/٤/١٩٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٢٤٦٤  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ١١ يوم  ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع مئة وثالثة

تنحية عند المنافسة٧١٫٩٦٩٦٤٦٤٫٦٨٩٧العزيعلياء محمود عبد هللا احمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٦ ٩٠/٤/١٥٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٥٣٦٠  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا الحادية واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة

تنحية عند المنافسة٧٤٫٥٣٢٤٩٦٣٫٢٦٢٦الزيديسلوى علي ابراھيم عليوي أنثى علوم الحياةبكالوريوس٧ ٨٩/٥/١٥٢٠١١

التربية الرازيجامعة ديالى
٢٥٦٣  ٢٥ سنة،  ٤ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٦٫٣٦١٥٢٦٣٫٠٥٤٢الزيدياسماء قحطان كاظم حسون أنثى علوم الحياةبكالوريوس٨ ٨٨/٣/١٠٢٠١٠

التربية الرازيجامعة ديالى
٢٤٢١  ٢٦ سنة،  ٦ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٧٦٫٤٢١٤١٦٢٫٠٨٣٢العبيديابتھال زيد عمران حمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٩ ٩٠/٢/١٥٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٤٠٤١  ٢٤ سنة،  ٧ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا الثانية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة

تنحية عند المنافسة٧٢٫٨٧٦٥٢٦٠٫٢٧٥١المسعوديھديل فرحان منصور لفته أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٠ ٩٠/١١/٢
٣

٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٢٦٣٠  ٢٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٧ يوم  ترتيبھا الخامسة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٠٠ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٣المقاعد الباقية٣مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٦٫٣٨٨٥١٦٠٫١٨٧٤السعديشموع محمد خليل ابراھيم أنثى علوم الحياةبكالوريوس١١ ٨٨/٧/١٠٢٠١٠

التربية الرازيجامعة ديالى
٤٢٧٧  ٢٦ سنة،  ٢ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٥٫٣٥٤٣١٥٨٫٨٨٠١كرداليھبة جاسم محمد قاسم أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٢ ٩١/٨/٦٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٢٧٤٧  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ٢٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٠٫٩٣٤٠٥٨٫٠٩٧٤الماشيدعاء حافظ علي خميس أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٣ ٨٩/١٢/١
٤

٢٠١١

التربية الرازيجامعة ديالى
٢١٥١  ٢٤ سنة،  ٩ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبھا الثانية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٨٤٤٤٩٥٦٫٧٤٠٩المكدميغفران زاھد جميل خلف أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٤ ٩١/١/٦٢٠١٣

التربية الرازيجامعة ديالى
٤٧٤٦  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا التاسعة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة

تنحية عند المنافسة٧١٫٦٢٧٣٢٥٥٫٣١٧٦الكرخيصفا حسن شكر محمود أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٥ ٨٦/١/١٩٢٠١١

التربية الرازيجامعة ديالى
٢١١٥  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا الثامنة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وتسعين

تنحية عند المنافسة٦٧٫٥٤٤٣٦٥٤٫٦٠٣٦العزاويسرى فالح مھدي حسين أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٦ ٩١/٣/٥٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٢٦٤٤  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ٢٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٦٫١٣٢٣٥٥٣٫١٨٥٨القرغوليعال رباح محمود ابراھيم أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٧ ٩٠/٦/١٤٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٣٤٣٠  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ١٦ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٦٫٥٢٩٣١٥٢٫٧٤٣٩الحامديعمار محمود خالد يونس ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٨ ٩١/٥/٨٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٣٣٣٣  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ٢٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٧٫٣٣٦٣٦٥١٫٨٨٩١العتبيفلایر خليفة سلمان كاظم أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٩ ٨٢/١/١٥٢٠٠٤

التربية الرازيجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٥/٢/٢٢ / مدرس
٢٨٣٩  ٣٢ سنة،  ٨ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا األربعين ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وأربعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

ٍغير مستوف للشروط٦٣٫٢٨٤٠٤١٫١٣٤٦التميميھبة ثامر ھادي حسين محمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢٠ ٩٠/٨/١٢٢٠١٤

التربية الرازيجامعة ديالى ٠٠  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ١٨ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي
معدل المتقدم ال يؤھله للتقديم لتلك الدراسة العليا

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٠١ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٣المقاعد الباقية٣مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٥٢٫٥٧٣١٧٣٧٫٢٢٣٢المعموريرغدة فخري محمد محمود أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢١ ٨٤/٦/٦٢٠٠٧

التربية الرازيجامعة ديالى
١٧٢٧  ٣٠ سنة،  ٣ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا الثالثة والستين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وستين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

خالصة المعلومات لھذه الكلية أو المعھد: (التربية للعلوم الصرفة /  جامعة ديالى)، حيث تكررت طلبات الدراسة فيھا (  ٩٠ ) مرة /  مرات ٥٧٫١٥٨٦٦٥٠٤متوسط أساس المفاضلة٩٢٫٦٩المعدل األعلى٥٢٫٥٧٣المعدل األدنى٧٠٫٢٥٢٣٠٢٢١متوسط المعدالت*

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٠٢ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٦٣٫٩١٨٥٧٥٧٫٨٤٦٧الجميليمريم رفعت طاھر حسين أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١ ٩٣/١/٢٣٢٠١٤

الزراعةجامعة ديالى ٣٠٦٨  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٧ يوم 

مقبول٦٨٫٠٤٢٣٩٥٦٫١٧٧٣الحديثيسرمد عامر نجف علي ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٢ ٩٣/١/١١٢٠١٤

الزراعةجامعة ديالى ١٥٦٨  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ١٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٥٫٨٣٣٤٦٥٤٫٧٩١٥العزاويغزوان سالم محمد جاسم ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٣ ٩٢/٣/٢٨٢٠١٤

الزراعةجامعة ديالى ١٣٤٣  ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٩٫٢١٥٤٠٤٨٫٩٣٣٤الكرويمصطفى جزمي مطرود سلمان ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٤ ٨٨/٤/١١٢٠١١

الزراعةجامعة ديالى
١٥٦٧  ٢٦ سنة،  ٥ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه الخامس والثالثين ضمن دفعته من مجموع ستة 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

درجة مقابلة٨المقاعد الباقية٨مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٥٫٤٩٥٦٥٧٣٫١٢١٨الجباريقصي حميد محمد مصطفى ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١ ٨٦/٩/٩٢٠١٤

الزراعةجامعة ديالى ٢٧٦٤  ٢٨ سنة،  ٢١ يوم 

مقبول٨٥٫٦٢٦٦٧٢٫٥٠٣زينب حسن اكرم سبع أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٢ ٩٢/٨/٨٢٠١٤

الزراعةجامعة ديالى ٢٧٤٦  ٢٢ سنة،  ١ شھر،  ٢٢ يوم 

مقبول٨٦٫١٠٢٥٠٧٠٫٣١١٢الزھيرياخالص متعب احمد مرير أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٣ ٨٦/٣/٨٢٠٠٩

الزراعةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١١/١٢/٧ / م.  مھندس زراعي

٢٣٥٠  ٢٨ سنة،  ٦ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وأربعين

مقبول٧٧٫٩٠٣٧٣٦٩٫٩٣٧الھيازعيمحمد عباس حميد نجم ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٤ ٨٩/٦/٢٩٢٠١٤

الزراعةجامعة ديالى ٤٠٥٤  ٢٥ سنة،  ٣ شھر،  ١ يوم 

مقبول٨١٫١٦٤٥٧٦٩٫٥٥٦٦الجبورياثير عبد الوھاب علي خميس ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٥ ٨٩/٧/٢٢٠١٤

الزراعةجامعة ديالى ٣٤٧٤  ٢٥ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم 

مقبول٨٣٫٤٧٧٤٩٦٨٫٧٦٠١الفضليمريم حبيب عناد مشاري أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٦ ٩١/١٢/٦٢٠١٤

الزراعةجامعة ديالى ٣٠٦٤  ٢٢ سنة،  ٩ شھر،  ٢٤ يوم 

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٠٣ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام 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

درجة مقابلة٨المقاعد الباقية٨مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٨٫٤٦٤٥١٦٥٫٥٠٨٠الزبيدينور حامد جواد محمد أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٧ ٩١/١/٦٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
٣١٤١  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وخمسين

مقبول٧٠٫٦٧٦٤٦٤٫١٦٣١الزبيديمھيمن خليفة قھار مھدي ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٨ ٨٨/٨/١٠٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
٣٦٧١  ٢٦ سنة،  ١ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه السادس عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٠٤١٦١٦١٫٩٩١٦العزاويذكاء مجيد لفتة خميس أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس٩ ٩٠/١١/١
٧

٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٢٣٣٧٥٨ سنة،  ١٠ شھر،  ١٣ يوم ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وأربعين

مقبول٧٣٫١٥٢٦١٫٠٣٢٠البياتيياسر ياسين خضير علو ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١٠ ٧٩/٧/٣١٢٠٠٣

الزراعةجامعة بغداد شعبة الزراعة منذ:  ٢٠١١/١٢/٤ / م.مھندس
زراعي

٨٤١  ٣٥ سنة،  ٢ شھر،  ترتيبه السابع عشر ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية عشر

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٥٫٢٤٦٥٩٥٩٫٢٨٧١الزيدياوروك عدنان يعقوب يوسف أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١١ ٨٨/٧/١٢٠١٠

الزراعةجامعة ديالى
٤٩٥٥  ٢٦ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٣٠٩٤٤٥٧٫٤٩٠١الحمدانيغصون عبد الشھيد حسن احمد أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١٢ ٨٧/١١/١
٤

٢٠١٠

الزراعةجامعة ديالى
٢٦٢٨٥٤ سنة،  ١٠ شھر،  ١٦ يوم ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٦٫١٣٤٣٥٥٤٫٢٠٨٢العبيديصفاء احمد نايف مضعن ذكر البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١٣ ٨٨/١٠/١
٠

٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
٢٥٢٧٦٨ سنة،  ١١ شھر،  ٢٠ يوم ترتيبه الخامس والعشرين ضمن دفعته من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٧٫١٧٩٤٠٥١٫٣٩٢٥الزيديظفر غني عمر موسى أنثى البستنة وھندسة الحدائقبكالوريوس١٤ ٩١/٣/٢٦٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٠٠  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا التاسعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع سبعة وأربعين

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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٦٤٫١٣٦٤٠٥٤٫٨٧٧١الزھيريمحمد عادل حسن علوان ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس١ ٩٠/٨/٦٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٣٩٦٣  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبه السادس عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٠٤ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٦٥٫٠٩٩٧٣٣٥٢٫٣٠٨٨الزيديزيد حسن علي صالح ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٢ ٩٠/١/١٢٠١٣

الزراعةجامعة كركوك
١٥٦٩  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السادس والعشرين ضمن دفعته من مجموع تسعة وأربعين

مقبول٥٩٫٧٣٩٥١٫٤٠٥التميميرغدة يحيى عاصي كاظم ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٣ ٩١/١٢/٨٢٠١٤

الزراعةجامعة ديالى ٣٦٦٠  ٢٢ سنة،  ٩ شھر،  ٢٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٦١٫٤٥٣٧٥٠٫٦٨٧٩الدليمياحمد حسين خطار سعدون ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٤ ٧٢/١٢/١
٣

١٩٩٥

الزراعةجامعة بغداد وزارة العلوم والتكنولوجيا منذ:  ٢٠٠٠/٤/١٢ / 
معاون رئيس مھندسين زراعيين

٤٣٥٨  ٤١ سنة،  ٩ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه الثامن والسبعين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة

تنحية عند المنافسة٥٨٫٠٧٢٩٤٧٫٠٩٥٥األفرجيمعن فالح مھدي صكر ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٥ ٨٩/١/٢٨٢٠١٤

الزراعةجامعة ديالى ٢١٥٠  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٦٫٦٥٥٤٥٤٧٫٠٨٨٢الطائيعلي شعالن ديكان كعيد ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٦ ٨٧/١/١٤٢٠١١

الزراعةجامعة ديالى
١٥٥٤  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبه الثامن والعشرين ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

تنحية عند المنافسة٥٥٫٥١٢٣٣٤٤٫٦١١٨الدليميدعاء فخري قدوري ياسين أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس٧ ٩٠/١١/٢
٩

٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
١٩٦٦  ٢٣ سنة،  ١٠ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا الحادية واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وأربعين

ٍغير مستوف للشروط٥٩٫١٣٦٠٣٨٫٤٣٨٤المراسميحسين لطفي مظلوم محمد ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٨ ٨٩/٣/٢١٢٠١٤

الزراعةجامعة ديالى ٠٠  ٢٥ سنة،  ٦ شھر،  ٩ يوم 

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٥٧٫١٤٣٠٣٤٫٩٥٢٥الطهمصطفى مظفر طه سعيد ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٩ ٩٠/٧/٧٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٠٠  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه السابع والعشرين ضمن دفعته من مجموع ثالثين

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٩١٫٦٩٧٢٨١٫٣٦٤البياتياحمد ابراھيم اسماعيل شبيب ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس١ ٨٩/١١/١١٢٠١١

الزراعةجامعة ديالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠١٢/٧/١٨ / م.مھندس زراعي

٢٤٥٠٨٩ سنة،  ١٠ شھر،  ١٩ يوم ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

مقبول٨٢٫٨٣٤٦٤٧٤٫١٥٠٤المكدمياحمد علي احمد حسين ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٢ ٩١/٣/١٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٥٤٧٩  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٠٥ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٤٫٥٠٤٦٢٦٦٫٥٤٧٩الربيعيزينب سامي خليل حسن أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس٣ ٩٠/٢/٢٧٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٣٠٦٨  ٢٤ سنة،  ٧ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وأربعين

مقبول٧٦٫٤٢١٥٩٦٦٫٣٣٣٤العبيدياسراء عبود حسين عبد سھيل أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس٤ ٨٨/٤/٢٨٢٠١٠

الزراعةجامعة ديالى
٤٤٤٥  ٢٦ سنة،  ٥ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧١٫٩٢٦٦٥٦٥٫٣٢٣٨اللھيبيعلي جبار علي محمد ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٥ ٨٩/٤/١٧٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٢٦٧١  ٢٥ سنة،  ٥ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه السابع ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٦٫١٦١٥٤٦٤٫٤٠٥٧المھداويھند حميد سلمان خلف أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس٦ ٩٠/٦/٢٥٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٢٩٣٦  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧١٫٦٨٤٥٩٦٢٫١٦٤٩الجورانيمھند احمد علي حسين ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٧ ٩١/٦/٧٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٢٠٤٣  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٩٦٥٥٢٦٢٫٠٤٣٣السنجريقيصر عبيد جتب عناد ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٨ ٨٧/٩/٨٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
١٧٤٦  ٢٧ سنة،  ٢٢ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع خمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٠٣٤٥٦١٫٧٩٩٨الثابتيثناء عبد الكريم داود سلمان أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس٩ ٩١/٣/١٠٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٢٥٦٦  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٧٣٥٥١٦١٫٣٣١٩الخزرجيھديل عماد خليل كاظم أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٠ ٨٩/٨/٢٨٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٢١٧١  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٤٤٣٨٤٠٦١٫٠٣٨٥التميمياحمد عبد هللا خليفة صالح ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس١١ ٩٢/١/٥٢٠١٤

الزراعةجامعة كركوك ٤٩٥٧  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٥ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٥٫٢٥٤٩٦٠٫٨١٢٥المياحيسالم زيدان خليفة عباس ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٢ ٩١/٥/١٢٠١٤

الزراعةجامعة ديالى ١٢٣٠  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٨٫٨٠٦٥٠٦٠٫٠١٩٣الحوريمھا مھدي علي حسين أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٣ ٩٠/٥/٣٠٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
٣٩٥٠  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٠٤٨٥٣٥٨٫٩٥١٥الداينيھدى ھادي احمد عبد الھادي أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٤ ٩٠/١١/١٢٠١٣

الزراعةجامعة ديالى
٢٣٤٢٦٢ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٩ يوم ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٠٦ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٨٫٨٢٥٥١٥٨٫٠٨٦٣الربيعياالء شاكر محمود ابراھيم أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٥ ٩١/٤/١٢٠١٤

الزراعةجامعة ديالى ١٥٤٨  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ٢٩ يوم 

مقبول٦٨٫٢٣٣٥٣٥٧٫٨٠١٥البياتيرقاد فيصل علي حسن أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٦ ٩١/٣/٢٢٢٠١٤

الزراعةجامعة ديالى ١٧٤٠  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ٨ يوم 

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

زينب حسين عبد الرحمن عبد
العزيز

تنحية عند المنافسة٦٩٫٥٩٣٣٥٥٦٫٩٥٢الخزرجي أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٧ ٨٧/١/١٢٠١٠

الزراعةجامعة ديالى   ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم 

١٩٦٨ ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٩٣٤٤٢٥٥٫٧٩٦١العزاويسجى سالم محمد جاسم أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٨ ٨٨/١٢/٨٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
١٤٧٧  ٢٥ سنة،  ٩ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٧٫٣٦٤٢٨٥٤٫٦٢٥٥الجبورياسين ابراھيم محمد علي أنثى الثروة الحيوانيةبكالوريوس١٩ ٩٠/٨/٢٥٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
٤٣٥٢  ٢٤ سنة،  ١ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وثالثين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٥٤١٣٥٥٣٫٢٩٦٠المجمعيمحمد حميد صالح ناصر ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٢٠ ٨٥/١/١٠٢٠١٢

الزراعةجامعة ديالى
٠٠  ٢٩ سنة،  ٨ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع خمسة وثالثين

مقبول٦٤٫٥٨٣٠٥٢٫٨٢٥٨الشمريفھد عبد اللطيف صادق عبود ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٢١ ٧٥/٨/١٦١٩٩٧

الزراعةجامعة بغداد شعبة الزراعة منذ:  ٢٠٠٥/١١/١٧ / مھندس
زراعي

٣٥٧١  ٣٩ سنة،  ١ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبه السابع والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وستة وعشرين

ذوي الشھداء النظام
السابق

ٍغير مستوف للشروط٧٠٫١١٠٤٦٫٤١٧٩الدليمياكرم حيدر عليوي شالل ذكر الثروة الحيوانيةبكالوريوس٢٢ ٧٦/٦/١١٩٩٩

الزراعةجامعة بغداد وزارة العلوم والتكنولوجيا منذ:  ٢٠٠١/٤/٥ / 
مھندس زراعي أقدم

٠٠  ٣٨ سنة،  ٣ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الخامس عشر ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية

الغياب عن االمتحان التنافسي

خالصة المعلومات لھذه الكلية أو المعھد: (الزراعة /  جامعة ديالى)، حيث تكررت طلبات الدراسة فيھا (  ٤٩ ) مرة /  مرات ٥٨٫٧٨٧٠١٨٠٦متوسط أساس المفاضلة٩١٫٦٩المعدل األعلى٥٥٫٥١٢المعدل األدنى٧٠٫٢٣٤٥٢٠٤٣متوسط المعدالت*

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٠٧ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / دبلوم عالالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالطب /  جامعة ديالىكلية أو معھد

الطب / جامعة ديالىكلية أو معھد
دبلوم عالالشھادة المطلوبة

طب االسرةفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٥٨٫٠١٧٧٥٨٫٤٦٤٨الركابيزينب خليفة محمد علي أنثى طب وجراحة عامةبكالوريوس١ ٧٦/٢/٩٢٠٠٢

الطبجامعة الكوفة وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠٢/١/١٢ / طبيبة ممارسة
جلدية

٧٠٧١  ٣٨ سنة،  ٧ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا السبعين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وتسعين

مقبول٥٨٫٣٠٥٧٣٥٦٫٣٩٢١الربيعيوديان قاسم احمد مشيھد أنثى طب وجراحة عامةبكالوريوس٢ ٨٤/٦/٢٢٢٠٠٩

الطبجامعة الموصل وزارة الصحة منذ:  ٢٠١٠/٢/٢ / ممارس طب اسرة
٦٥٥٣  ٣٠ سنة،  ٣ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا السادسة والثالثين بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وخمسة وستين

مقبول٥٧٫٧٨٤٥٠٤٧٫٩٣٤٠العزاويمروة قاسم عباس علي أنثى طب وجراحة عامةبكالوريوس٣ ٨٧/١/١٥٢٠١٠

الطبجامعة ديالى وزارة الصحة منذ:  ٢٠١٠/١٢/٢٢ / مقيمة قدمى
نسائية

٠٣٨  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا الخامسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة 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

درجة مقابلة٦المقاعد الباقية٦مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٦٣٫٤٤٣٦٣٦٠٫٣٢٧٥العزاويھنادي ھاشم محمد حيدر أنثى طب وجراحة عامةبكالوريوس١ ٨٦/١/٢٠٢٠٠٩

الطبجامعة القادسية وزارة الصحة منذ:  ٢٠١٠/٢/٢ / مقيم اقدم طب
اسرة

٥٢٧٠  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا الثانية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وسبعين

مقبول٦٠٫٤٤٣٧٤٥٩٫٧١٨١الجبورياسيل كنعان ابراھيم حمودي أنثى طب وجراحة عامةبكالوريوس٢ ٨٣/١١/١
٥

٢٠٠٨

طب الكنديجامعة بغداد وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠٩/١/٢٢ / طبيب ممارس
طب اسرة

٣٠٦٦٦٢ سنة،  ١٠ شھر،  ١٥ يوم ترتيبھا الثانية والستين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وأحد عشر

زينة قيس عبد الجبار عبد
الوھاب

مقبول٦٣٫٣٣٤٦٧٥٩٫٦٢٠٧الھاشمي أنثى طب وجراحة عامةبكالوريوس٣ ٧٨/٦/١٦٢٠٠٤

الطبجامعة الموصل وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠٥/٢/١٢ / طبيب ممارس
نسائية

  ٣٦ سنة،  ٣ شھر،  ١٤ يوم 

٦٧٦٧ ترتيبھا الرابعة بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثمانية وأربعين

مقبول٦٣٫٥٣٩٧٥٥٨٫٢٠٩٦الزبيديسرى نبھان حسين علي أنثى طب وجراحة عامةبكالوريوس٤ ٨١/١٢/١
٢

٢٠٠٥

الطبالجامعة المستنصرية وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠٥/١٢/٢٥ / طبيب نسائية
وتوليد

٠٥١  ٣٢ سنة،  ٩ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الثالثة بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وسبعة

مقبول٥٨٫٢٦٢٧٠٥٦٫١٦٣٧السامرائيحنين ليث عبد الخالق حسين أنثى طب وجراحة عامةبكالوريوس٥ ٨٦/٨/٢٥٢٠١٠

الطبالجامعة المستنصرية وزارة الصحة منذ:  ٢٠١٠/١٢/١ / مقيم اقدم باطنية
٦٦٥٩  ٢٨ سنة،  ١ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا السابعة والثمانين بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وثالثين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٠٨ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / دبلوم عالالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالطب /  جامعة ديالىكلية أو معھد

طب االسرةفي 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

درجة مقابلة٦المقاعد الباقية٦مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٦٠٫١٤٩٦٥٥٥٫٧١٢٨التميميزھراء سعد احمد اسماعيل أنثى طب وجراحة عامةبكالوريوس٦ ٨٣/٥/٢٠٢٠٠٨

الطبالجامعة المستنصرية وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠٩/١/٢٠ / طبيب مقيم اقدم
نسائية

٥٧٤٢  ٣١ سنة،  ٤ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا السادسة والستين بعد المئة ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وثمانية
وأربعين

مقبول٥٢٫١٧٢٦٠٤٨٫٩٥٤٧الكرخيبسام محمد مشخال حمزة ذكر طب وجراحة عامةبكالوريوس٧ ٨٣/٣/٢٠٢٠١٠

الطبجامعة ديالى وزارة الصحة منذ:  ٢٠١١/١٢/٣ / مقيم اقدم طب
اسرة

٣٩٧١  ٣١ سنة،  ٦ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه الثالث والثالثين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وثالثين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٥٨٫٥٢٥٦٫٥٥٤٫١٩٤٤الجبوريفؤاد ثامر حسين علي ذكر طب وجراحة عامةبكالوريوس١ ٧١/١٢/١
١

١٩٩٧

الطبالجامعة المستنصرية وزارة الصحة منذ:  ١٩٩٨/٥/٣ / طبيب ممارس
٧٤٦١  ٤٢ سنة،  ٩ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه السابع والتسعين بعد المئة ضمن دفعته من مجموع مئتان وسبعة وأربعين

خالصة المعلومات لھذه الكلية أو المعھد: (الطب /  جامعة ديالى)، حيث تكررت طلبات الدراسة فيھا (  ١١ ) مرة /  مرات ٥٥٫٩٧٢٠٣٠٢٩متوسط أساس المفاضلة٦٣٫٥٣٩المعدل األعلى٥٢٫١٧٢المعدل األدنى٥٩٫٤٥١٠٠٠٢١متوسط المعدالت*

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٠٩ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالعلوم /  جامعة ديالىكلية أو معھد

العلوم / جامعة ديالىكلية أو معھد
ماجستيرالشھادة المطلوبة

الكيمياءفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧٦٫٢١٢٦٫٥٥٩٫٤٩١٢العزاوينور حاتم خورشيد ديوان أنثى الكيمياءبكالوريوس١ ٩٢/٢/١٩٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٢٧٥١  ٢٢ سنة،  ٧ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

مقبول٧١٫٢٦٦٣٤٫٥٥٨٫١٢٨٥العنبكينبأ برھان علي محمود أنثى الكيمياءبكالوريوس٢ ٨٩/٨/٦٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٢٥٦٦  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وسبعين

مقبول٦٦٫٥٣٣٨٫٦٥٦٫١١٦٣السعديمحمد جبار محمد مھدي ذكر الكيمياءبكالوريوس٣ ٩٠/٦/٢٣٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٣٧٦٣  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ٧ يوم  ترتيبه الخامس عشر ضمن دفعته من مجموع ستة وأربعين

مقبول٧٠٫١٩٦١١٫٨٥٤٫٤٦١٤الشمريايمان رحمن مھدي عبد أنثى الكيمياءبكالوريوس٤ ٨٩/٨/٢٥٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٥٥٦٩  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا التاسعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وسبعين

مقبول٦٠٫٤٨٥٠٥٤٫٢٤٧٣السعديتحسين رضا علي جراد ذكر الكيمياءبكالوريوس٥ ٧٨/٩/٩٢٠٠٠

العلومجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٧/٢/١٩ / مدرس
٤١٥٨  ٣٦ سنة،  ٢١ يوم  ترتيبه الرابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع مئة وثمانية

مقبول٦١٫١٤٤٧٥٣٫٣٩٩٢الشمريسارة ثامر عبد كريم أنثى الكيمياءبكالوريوس٦ ٩٢/١١/٢
٥

٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٤٧٥٨  ٢١ سنة،  ١٠ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الثامنة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٤٫٥٧٣١٥٢٫٩٢٦٤الدراجيبراق ناظم كاظم جواد أنثى الكيمياءبكالوريوس٧ ٩٠/١/٢٤٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٢٨٥٢  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين

تنحية عند المنافسة٦٦٫١٣٢٧٫٤٥٢٫٦٧٣٩الزبيديليث وادي نصيف جاسم ذكر الكيمياءبكالوريوس٨ ٨٤/٨/٢٦٢٠٠٧

العلومجامعة ديالى
٢٨٦٢  ٣٠ سنة،  ١ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه السادس والعشرين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وستين

تنحية عند المنافسة٦١٫٦٥٥٣٥٫٥٥١٫٧٩٣التميميايمن عبد حسين علوش ذكر الكيمياءبكالوريوس٩ ٩٠/٤/٢١٢٠١٣

العلومجامعة القادسية
٤١٦٣  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه السابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع إثنان وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٠٫٦٩٣٥٥١٫٧٨٢٨الخزرجيغادة نوري رشيد ياس أنثى الكيمياءبكالوريوس١٠ ٩٢/٢/٢٧٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٤٨٦٠  ٢٢ سنة،  ٧ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا السابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١١٠ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالعلوم /  جامعة ديالىكلية أو معھد

الكيمياءفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

ٍغير مستوف للشروط٦٢٫٤٨٢٠٫٥٥٠٫٩٥٢٤الدليميبشرى مسعد كاظم عبد علي أنثى الكيمياءبكالوريوس١١ ٨١/٥/٣١٢٠٠٤

العلومجامعة بغداد وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠٨/٦/٢ / كيمياوي
٤٨٦٨  ٣٣ سنة،  ٤ شھر،  ترتيبھا الثالثين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وواحد

المتقدم موظف حكومي لم تزوده دائرته بعدم ممانعة للدراسة

تنحية عند المنافسة٦٥٫٨٤٢١٥٠٫٨٦٨٦العزاويرشا جمال جداع حبيب أنثى الكيمياءبكالوريوس١٢ ٨٣/٨/١١٢٠٠٨

العلومجامعة ديالى
٢٧٤٨  ٣١ سنة،  ١ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وأربعين

محمد عبد الحسين سلومي
مسلم

تنحية عند المنافسة٦٠٫٠١٣٥٫٤٤٩٫٥٧٠٤الشمري ذكر الكيمياءبكالوريوس١٣ ٨٩/١/٣٢٠١٣

العلومجامعة ديالى   ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٧ يوم 

٢٠٥٥ ترتيبه الثالثين ضمن دفعته من مجموع أربعة وستين

تنحية عند المنافسة٦٣٫٤٤٢٢٫٥٤٨٫٩٨٩٦الباويروى كريم عزيمة حسين أنثى الكيمياءبكالوريوس١٤ ٨٣/٥/١٤٢٠٠٦

العلومجامعة ديالى
٣١٥١  ٣١ سنة،  ٤ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبھا الرابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٠٫١٩٢٢٤٧٫٥٢٣٥العزيياسمين حسين علي خليل أنثى الكيمياءبكالوريوس١٥ ٩٢/٨/٢٣٢٠١٤

العلومجامعة ديالى ٣١٤٩  ٢٢ سنة،  ١ شھر،  ٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٩٫٢٣٢٩٫٦٤٧٫٠٩٥العبيديسالي كامل سعدي حسن أنثى الكيمياءبكالوريوس١٦ ٩٠/١٠/٨٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٢٣٣٣٥٨ سنة،  ١١ شھر،  ٢٢ يوم ترتيبھا السابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٥٧٫٦٠٦٢٩٫٥٤٥٫٥٥٢٨طاطرانايثار ناشيء جواد حسن أنثى الكيمياءبكالوريوس١٧ ٨٨/٧/٢٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٢٤٤٤  ٢٦ سنة،  ٢ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الخمسين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٥٨٫٧٢١٦٤٤٫٢٣٤٤الزبيديسنان احمد خلف محمد ذكر الكيمياءبكالوريوس١٨ ٨٥/١٠/٢
٦

٢٠٠٧

العلومجامعة ديالى
٣٠٦٧  ٢٨ سنة،  ١١ شھر،  ٤ يوم  ترتيبه الثاني والخمسين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وستين

تنحية عند المنافسة٥٧٫٨٤٤٫٥٤١٫٦٤٦٦القيسيعلي حميد محمود عيسى ذكر الكيمياءبكالوريوس١٩ ٨٢/١/٢١٢٠٠٥

العلومالجامعة المستنصرية
٢٣٤٦  ٣٢ سنة،  ٨ شھر،  ٩ يوم  ترتيبه األربعين ضمن دفعته من مجموع واحد وثمانين

تنحية عند المنافسة٥٥٫٨٧١٧٫٥٤١٫١٢٧٦الدركزليسرى طارق عبد الكريم صفر أنثى الكيمياءبكالوريوس٢٠ ٨٢/١٢/٧٢٠٠٥

العلومجامعة بغداد
٣٢٣٩  ٣١ سنة،  ٩ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبھا التاسعة والثمانين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وتسعين

ٍغير مستوف للشروط٦٣٫٩٤٠٤٠٫٨٦٤التميميمحمد جعفر موسى عبد ذكر الكيمياءبكالوريوس٢١ ٨٦/٤/٣٠٢٠٠٩

العلومالجامعة المستنصرية
٠٠  ٢٨ سنة،  ٥ شھر،  ترتيبه الرابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع ستة وثمانين

الغياب عن االمتحان التنافسي

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١١١ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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الكيمياءفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٥٥٫٥١١٢٣٩٫٩٤٣٨المسعوديھاني جليل جاسم الياس ذكر الكيمياءبكالوريوس٢٢ ٨٥/١/١٢٠٠٨

العلومجامعة ديالى
٢٠٥٥  ٢٩ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثامن والثالثين ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين

ٍغير مستوف للشروط٥٦٫٣٥٠٣٥٫٠٦الصميدعيزيد حسن جمعة حسن ذكر الكيمياءبكالوريوس٢٣ ٩١/٤/٨٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٠٠  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه التاسع واألربعين ضمن دفعته من مجموع أربعة وستين

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٩١٫٣٨٦٢٫٥٧٧٫٤٢٨التميميزينب اسماعيل صادق سبع أنثى الكيمياءبكالوريوس١ ٩٣/١/١٣٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٥٣٤٩  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

مقبول٨٢٫٩٥٧٤١٦٨٫٧٢١٥العبيديرھام مھند نوري محي أنثى الكيمياءبكالوريوس٢ ٨٩/١٠/٢
٠

٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٢٤٥١٦٨ سنة،  ١١ شھر،  ١٠ يوم ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وسبعين

مقبول٨٢٫٧٣٦٤٦٦٨٫٥٥٣٨العبيدياسماء عبد الكريم رشيد عويد أنثى الكيمياءبكالوريوس٣ ٨٩/١٢/١
٧

٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٣٨٦٣  ٢٤ سنة،  ٩ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وسبعين

مقبول٨١٫٣٧٣٥٫٥٦٥٫٢٧٢الشمريفيحاء فاضل ھادي صالح أنثى الكيمياءبكالوريوس٤ ٨٦/١٠/١
٣

٢٠٠٨

العلومجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠٠٩/١٢/٣١ / مساعد مختبر
٢٧٣٥٥٢ سنة،  ١١ شھر،  ١٧ يوم ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع واحد وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٩٫١٦٢٣٩٦٢٫٨٨٩١العزاوينغم عارف احمد خميس أنثى الكيمياءبكالوريوس٥ ٨٩/١١/٩٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٢٤٣١٣٣ سنة،  ١٠ شھر،  ٢١ يوم ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٨٫٩٣٢٫٢٦٢٫٣٢٥المجمعيوضاح ھالل عبدهللا منھل ذكر الكيمياءبكالوريوس٦ ٩٣/١/٢٦٢٠١٤

العلومجامعة ديالى ٢٤٦٨  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٧١٫٥٥١٣٧٫٤٦١٫٤١٥٩النداويعبيدة عدنان جوامير سعيد ذكر الكيمياءبكالوريوس٧ ٩٠/٥/٨٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
٥٨٧٧  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع سبعة وأربعين

مقبول٧٤٫٠٣٣٦٫١٦١٫٢٠٣٦القيسياسيا عصام ايوب محمود أنثى الكيمياءبكالوريوس٨ ٩١/١١/٢
٦

٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٣٣٦٣  ٢٢ سنة،  ١٠ شھر،  ٤ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١١٢ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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الكيمياءفي 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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٤٫٧٩٢٦٥٨٫٥١٢٩القوشجيزھراء عبد االله سليم ھاشم أنثى الكيمياءبكالوريوس٩ ٨٥/١٠/١
٧

٢٠٠٧

العلومجامعة ديالى
٢٨٤١٥٠ سنة،  ١١ شھر،  ١٣ يوم ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وستين

تنحية عند المنافسة٧٥٫١١٦٣٨٥٧٫٣١٩٦الطائيزينب جعفر صالح جاسم أنثى الكيمياءبكالوريوس١٠ ٩١/٦/١٩٢٠١٣

العلومجامعة الموصل ٣٢٦١  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ١١ يوم 

فضاء فايق مصطفى عبد
الرحمن

تنحية عند المنافسة٧٤٫٥٢١٨٫٥٥٧٫٠٤٨١القيار أنثى الكيمياءبكالوريوس١١ ٨٤/١٢/٢
٢

٢٠٠٦

العلومجامعة ديالى   ٢٩ سنة،  ٩ شھر،  ٨ يوم 

٣٨٥١ ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧١٫٤٥١٨٫٥٥٥٫٢٠٠٥العزاويمھا عادل محمود طه أنثى الكيمياءبكالوريوس١٢ ٨٧/٤/١١٢٠٠٩

العلومجامعة ديالى
٤٤٥٣  ٢٧ سنة،  ٥ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبھا الحادية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وأربعين

مقبول٧٢٫٨٧١٠٫٥٥٢٫٤٩٩٣التميميسھا صبري حسن علوان أنثى الكيمياءبكالوريوس١٣ ٨٣/٢/٧٢٠٠٦

العلوم للبناتجامعة بغداد وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠٧/٤/١٨ / كيمياوي
٣١٤٨  ٣١ سنة،  ٧ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبھا السادسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وخمسين

ذوي الشھداء النظام
السابق

تنحية عند المنافسة٦٦٫٦٠٩٢١٫٤٥١٫١٩١١الشمريظاھر كريم سلمان شاھين ذكر الكيمياءبكالوريوس١٤ ٩٠/٣/٢٢٢٠١٢

العلومجامعة كربالء
١٤٥١  ٢٤ سنة،  ٦ شھر،  ٨ يوم  ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع ستة وأربعين

ٍغير مستوف للشروط٧٧٫٧٠٨٠٥٠٫٨١٤العزاويمحمد تركي محمد حسن جاسم ذكر الكيمياءبكالوريوس١٥ ٨٨/١٠/١
٠

٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٢٥٠٠ سنة،  ١١ شھر،  ٢٠ يوم ترتيبه الثالث عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وسبعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

تنحية عند المنافسة٦٤٫٥١٢١٦٤٥٫٣٧٧٥المعموريعبد االله احمد عليوي جمعة ذكر الكيمياءبكالوريوس١٦ ٨٨/٣/٥٢٠١١

العلومجامعة ديالى
١٤٠  ٢٦ سنة،  ٦ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه الرابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع أربعة وسبعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

ٍغير مستوف للشروط٦٦٫٢١٠٤٣٫٨٦٦٦الجبوريصبا محمد عبد المجيد جميل أنثى الكيمياءبكالوريوس١٧ ٩٠/٧/٢٤٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٠٠  ٢٤ سنة،  ٢ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا الثانية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين

الغياب عن االمتحان التنافسي

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١١٣ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧٦٫١٢٤٨٫٥٦٤٫٩٩٠٠زبيدشھرزاد احمد خلف محمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس١ ٩٢/١/٢٧٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٤٥٤٩  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

مقبول٧٦٫٥٣٨٦١٫٩٧٢٢الخالديعمار حسن علي عطية ذكر علوم الحياةبكالوريوس٢ ٨٣/١٢/١
١

٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٢٢٥٣  ٣٠ سنة،  ٩ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع أربعة وخمسين

مقبول٧٢٫٠١٤٥٠٫٥٦١٫٧٥٨٤المصلحينصير حافظ ابراھيم جاسم ذكر علوم الحياةبكالوريوس٣ ٨٥/١٢/٢
٠

٢٠٠٨

العلومجامعة ديالى
٤٣٥٦  ٢٨ سنة،  ٩ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبه التاسع عشر ضمن دفعته من مجموع ستين

دعاء عبد الرزاق عبد الوھاب
عبد الجبار

مقبول٦٩٫٩٧٤٧٦٠٫٣٧٠٥العبيدي أنثى علوم الحياةبكالوريوس٤ ٩١/١٢/٢٢٠١٣

العلومجامعة ديالى   ٢٢ سنة،  ٩ شھر،  ٢٨ يوم 

٣٩٦٧ ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

مقبول٦٨٫٢٧٥٠٦٠٫٣٠٤٦الربيعيزينب محمد حميد عباس أنثى علوم الحياةبكالوريوس٥ ٩١/٧/١٠٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٤٩٦٩  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبھا العشرين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

مقبول٦٩٫٥٩٦٥١٫٥٦٠٫٢٢٨٥الخالديعصام ھادي رشيد حسن ذكر علوم الحياةبكالوريوس٦ ٨٩/١٠/٢
٤

٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
٣٩٥٠  ٢٤ سنة،  ١١ شھر،  ٦ يوم  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع ثالثة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٤٫٦٨٢٨٥٨٫١٢٤٧العكباويرنا محمد سلمان لطيف أنثى علوم الحياةبكالوريوس٧ ٨٤/١/١٧٢٠٠٥

العلومجامعة ديالى
٣٧٤٨  ٣٠ سنة،  ٨ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبھا الرابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وسبعين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٨٢٤٧٫٥٥٦٫٧١٧الدليميرندة رحاب صالح دواي أنثى علوم الحياةبكالوريوس٨ ٩١/١٢/٤٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٤٠٥٥  ٢٢ سنة،  ٩ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الثانية والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع أربعين

تنحية عند المنافسة٧٠٫١٧٨٢٩٫٥٥٦٫٠٦٠٣الزھيرينورس رشيد ابراھيم حسين أنثى علوم الحياةبكالوريوس٩ ٨٩/١/٢٩٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
٠٨٢  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ١ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٤٫٤٥٤٧٥٥٫٦٤٥األوسيرسل حسن تركي عمير أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٠ ٩٢/٩/٢١٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٤٨٦٦  ٢٢ سنة،  ٩ يوم  ترتيبھا السادسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع أربعين

تنحية عند المنافسة٦٠٫٤٧٤٦٥٣٫١٣٢القاضياسراء يحيى خالد عبد المجيد أنثى علوم الحياةبكالوريوس١١ ٨٦/٦/٢١٢٠٠٨

العلومجامعة ديالى
٥٧٦٦  ٢٨ سنة،  ٣ شھر،  ٩ يوم  ترتيبھا الثالثة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع ستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١١٤ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٨٫١٥٧٢٤٫٥٥٢٫٧٢٧٥السامرائيميسم ھيالن كريم ياس أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٢ ٨٧/١/٢٧٢٠٠٨

العلومجامعة ديالى
٤٢٤٠  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ٣ يوم  ترتيبھا السابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ستين

تنحية عند المنافسة٦٤٫٤٨٣١٥٢٫١٦٣٨الجوھرزينب صالح عبد الجبار صادق أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٣ ٧٨/١٢/٢٢٠٠٠

العلومالجامعة المستنصرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ:
٢٠٠١/١٠/١١ / مدرب فني أقدم

٥٦٤٧  ٣٥ سنة،  ٩ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا السابعة والتسعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وسبعة وستين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٧٤٧٩١٢٫٥٤٩٫١٧٦٠الربيعيعباس فاضل كريم أبراھيم ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٤ ٨٦/١/١٢٠٠٧

العلومجامعة ديالى
٢٩٤٩  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السادس والعشرين ضمن دفعته من مجموع خمسة وخمسين

تنحية عند المنافسة٥٨٫٤١٨٫٥٤٠٫٩٦٥الكرخياروى عبد الرحمن زيدان خلف ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٥ ٩١/٤/١٠٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٣٧٠  ٢٣ سنة،  ٥ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الثامن والثالثين ضمن دفعته من مجموع أربعين

ٍغير مستوف للشروط٥٩٫٨٤٠٣٨٫٠٣٦٤العقابيجمال قدوري عاشور محمود ذكر علوم الحياةبكالوريوس١٦ ٧٠/٦/٩٢٠٠٩

العلومالجامعة المستنصرية
٠٠  ٤٤ سنة،  ٣ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه األربعين ضمن دفعته من مجموع ثمانية وستين

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٦٫٥٢٧٦٧١٫٤٦٢الدليميعلي غازي حمدي رشيد ذكر علوم الحياةبكالوريوس١ ٨٩/٧/١٠٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٤٧٧٠  ٢٥ سنة،  ٢ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الخامس ضمن دفعته من مجموع أربعين

مقبول٧٨٫٧٦٦٦٫٥٧١٫٣٠٦الشھربانيمحمد مصطفى غضبان كاظم ذكر علوم الحياةبكالوريوس٢ ٨٩/٤/١٣٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
٥٣٦٢  ٢٥ سنة،  ٥ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبه األول ضمن دفعته من مجموع ثالثة وأربعين

مقبول٧٦٫٢٧٢٫٥٧٠٫٩٨البياتيعالء محمد حميد توفيق ذكر علوم الحياةبكالوريوس٣ ٩٣/٤/٢٤٢٠١٤

العلومجامعة ديالى ٥٦٨٣  ٢١ سنة،  ٥ شھر،  ٦ يوم 

مقبول٨٢٫٩٣٥٠٫٥٦٩٫٦٠٨الترجيشھد سعد علوان كاظم أنثى علوم الحياةبكالوريوس٤ ٨٩/٨/٩٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٤٦٤٩  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٧٫٤١٦٥٦٨٫٨٤٦الخامديمسار ھادي اسماعيل حمادي أنثى علوم الحياةبكالوريوس٥ ٩٠/٩/١٧٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٣٤٥٤  ٢٤ سنة،  ١٣ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١١٥ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٧٫٩١٦٠٫٥٦٨٫٦٦٠٨البياتيحيدر جاسم محمد محسن ذكر علوم الحياةبكالوريوس٦ ٨٦/٦/١٠٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٣٢٦٨  ٢٨ سنة،  ٣ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع أربعة وخمسين

مقبول٧٥٫٨٨٥٤٦٥٫٦١٤١العزاويمريم حكمت عبداللطيف سلمان أنثى علوم الحياةبكالوريوس٧ ٩١/١١/٢
٨

٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٣٠٥٩  ٢٢ سنة،  ١٠ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

ذوي الشھداء النظام
السابق

ھدى عبد الحميد عبدالرحمن
أحمد

تنحية عند المنافسة٧٥٫٢٥٥٢٦٥٫٣٧٢١العزي أنثى علوم الحياةبكالوريوس٨ ٩١/١٠/٧٢٠١٣

العلومجامعة ديالى ٢٢ سنة،  ١١ شھر،  ٢٣ يوم

٥٦٤٧ ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٣٢٣٥٢٫١٦٤٫٧٤٨٧الزھيريوداد عادل كاظم وسمي أنثى علوم الحياةبكالوريوس٩ ٩٠/١/٢٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
٤١٧٥  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وأربعين

تنحية عند المنافسة٨١٫٣٧٣٠٫٥٦٤٫٥٠٥٣الزھيريھبة احمد خضير عباس أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٠ ٨٢/١١/١
٧

٢٠٠٥

العلومجامعة ديالى وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠٨/٥/٢١ / بكتريولوجي
٣١٤١٦٤ سنة،  ١٠ شھر،  ١٣ يوم ترتيبھا الحادية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٥٫٦٤٥١٦٤٫٢٨٨١القرةغولياسماء صالح نصيف جاسم أنثى علوم الحياةبكالوريوس١١ ٩١/٨/١٩٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٤٣٣٦  ٢٣ سنة،  ١ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

تنحية عند المنافسة٧٥٫١٢٤٤٫٣٦٣٫٧١٩٠الدليميامواج فيصل أحمد ياسين أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٢ ٨٩/٧/٥٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٤٥٦٠  ٢٥ سنة،  ٢ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٦٫٦١٤٣٦٣٫٢١٦الدليميضحى محمد منصور خلف أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٣ ٩١/٥/٨٢٠١٣

العلومالجامعة المستنصرية
٤٧٤٦  ٢٣ سنة،  ٤ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبھا السادسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وسبعين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٢١٤٤٫٥٦٢٫٣١٤٩الشمريمنار ماجد أبراھيم علوان أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٤ ٨٩/٦/١٢٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٥١٦١  ٢٥ سنة،  ٣ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وخمسين

مقبول٧٨٫٢٩٨٨٢٩٦١٫٦٧٤٧الطائينور الھدى سعدون جاسم محمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٥ ٨٦/١/١٥٢٠٠٧

العلومجامعة ديالى وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠٨/٦/٢٨ / بكتريولوجي
٣٢٥٥  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ١٥ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وخمسين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١١٦ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧١٫٢٣٤٤٦١٫٥٠٤١العزاويثريا كاظم أسماعيل عبد هللا أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٦ ٦٩/٧/١١٩٩١

العلومالجامعة المستنصرية وزارة الصحة منذ:  ١٩٩٢/١/٥ / بكتريولوجي أقدم
٥٠٦٤  ٤٥ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا السابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع مئة وتسعة

تنحية عند المنافسة٧١٫٢٨٤٤٥٦٠٫٨٢٠٤الجبورينادية حميد جميل مرھون أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٧ ٩٢/١٢/٤٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٤١٦٥  ٢١ سنة،  ٩ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبھا الحادية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٤٧٣١٫٥٥٨٫٩٥٦١الداينيمنى خالد عبد الرحيم جالل أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٨ ٨٩/٨/٢٨٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٤٣٤٧  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ٢ يوم  ترتيبھا الحادية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٤٫٦١٥٨٥٨٫٧٧١٧العزاوياسراء فاضل غالم ابراھيم أنثى علوم الحياةبكالوريوس١٩ ٧٧/٣/٢٢٠٠٠

العلومالجامعة المستنصرية وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠٨/٥/٢٨ / بكتريولوجي
٧٠٥٥  ٣٧ سنة،  ٦ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا السادسة والتسعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وسبعة وستين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٩٫٩٧٤٣٫٥٥٨٫٤٦٦٤السعدياريج علي شياع عباس أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢٠ ٨٧/١١/٢
٢

٢٠١٠

العلومجامعة كربالء
٦٠٤١  ٢٦ سنة،  ١٠ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا الثالثين ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وستين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٤١٣٥٥٨٫٣٩٨٥الدليميمروج ثامر صالح عباس أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢١ ٨٩/٨/١٢٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٣٤٧٢  ٢٥ سنة،  ١ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا الخامسة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٦٣٤٩٫٥٥٦٫٨٠٣القيسيايالف خالد سعدي عيسى أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢٢ ٩٢/١/٢٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٣٩٦٩  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا الرابعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع أربعين

تنحية عند المنافسة٧٤٫٤٨٢٠٥٦٫٧٨٩٩ربيعنور طالل مھدي ربيع أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢٣ ٨٩/٧/٢٠٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٣٧٣٨  ٢٥ سنة،  ٢ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٠٩٤٩٫٥٥٦٫٧٨٦٨العبيديغفران خضير اسماعيل محسن أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢٤ ٩٠/٦/١٨٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٤٩٤٧  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا الخامسة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

تنحية عند المنافسة٦٧٫٧٣٣٢٫٥٥٥٫٠٦٣الطائيزينب نصر هللا سلمان خلف أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢٥ ٩٢/٨/١٢٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٣٨٦٨  ٢٢ سنة،  ١ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبھا العشرين ضمن دفعتھا من مجموع أربعين

تنحية عند المنافسة٧٢٫١٩٣٨٥٥٫٠١٢٤الحسينايالف علي جاسم محمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢٦ ٩٢/١/٢٠٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٠٠  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا الثانية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١١٧ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالعلوم /  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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٧٠٫١٦٢١٫٥٥٤٫٠٤٩٤التميميعلي حسين علي عبد ذكر علوم الحياةبكالوريوس٢٧ ٧٦/٦/١٢٠٠٦

العلومالجامعة المستنصرية وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠٠/٢/٢٢ / بكتريولوجي
٢٨٦٤  ٣٨ سنة،  ٣ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثاني والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وواحد وثالثين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٩٫٨٣٢٨٫٥٥٣٫٨٧٣الشمريعلي سلطان معلة عبيد ذكر علوم الحياةبكالوريوس٢٨ ٨٤/٦/٥٢٠٠٧

العلومالجامعة المستنصرية وزارة الصحة منذ:  ٢٠٠٨/١/٢ / بكتريولوجي
١٩٤٩  ٣٠ سنة،  ٣ شھر،  ٢٥ يوم  ترتيبه الثاني والخمسين ضمن دفعته من مجموع مئة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٦٥٧١٩٥١٫٢٣٩٧الشمرينور كريم كاظم مھدي أنثى علوم الحياةبكالوريوس٢٩ ٨٥/١٢/٣٢٠٠٧

العلومجامعة ديالى
٣٦٦٢  ٢٨ سنة،  ٩ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبھا الثامنة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وخمسين

ٍغير مستوف للشروط٧٣٫٦٩٠٤٨٫٦٤٠٢الكرخيمريم قاسم حمادي منصور أنثى علوم الحياةبكالوريوس٣٠ ٩١/١٠/١
٠

٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٢٢٠٠ سنة،  ١١ شھر،  ٢٠ يوم ترتيبھا الثامنة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وستين

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٥٩٫١٠٢٤٢٦٤٥٫١٤٠٠العزاوياية مظفر شاكر محمود أنثى علوم الحياةبكالوريوس٣١ ٨٨/١٢/١
٠

٢٠١٠

العلومجامعة كركوك
٢٣٦٣  ٢٥ سنة،  ٩ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبھا الثامنة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وعشرين

معدل المتقدم ال يؤھله للتقديم لتلك الدراسة العليا

ٍغير مستوف للشروط٦٥٫٥٨٠٤٠٫٨٨١٣الزيديزينب سالم حسين علي أنثى علوم الحياةبكالوريوس٣٢ ٨٣/٧/١٣٢٠٠٥

العلومجامعة ديالى
٠٠  ٣١ سنة،  ٢ شھر،  ١٧ يوم  ترتيبھا الثالثة والخمسين ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وسبعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦١٫٩٦٧٠٣٨٫٨٤٦٩العزاويسناء نصر علوان أحمد أنثى علوم الحياةبكالوريوس٣٣ ٨٦/٨/٣٢٠٠٨

العلومجامعة ديالى وزارة البلديات واالشغال العامة منذ:  ٢٠٠٩/٣/١ / 
بكتريولوجي

٠٠  ٢٨ سنة،  ١ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبھا الحادية واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع ستين

الغياب عن االمتحان التنافسي
المتقدم موظف حكومي لم تزوده دائرته بعدم ممانعة للدراسة

معدل المتقدم ال يؤھله للتقديم لتلك الدراسة العليا

فيزياء / الحالة الصلبة والموادفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧٠٫٧٩٣١٥٨٫٨٧٤الزبيدينورة حبيب شالل جاسم أنثى الفيزياءبكالوريوس١ ٩٢/٩/٢٣٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٤١٨٨  ٢٢ سنة،  ٧ يوم  ترتيبھا السابعة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وعشرين

مقبول٧٣٫٧٥٢٥٥٦٫٨٦٣٦الزھيرياحمد حامد عبد حبيب ذكر الفيزياءبكالوريوس٢ ٨٦/١/١٢٠١٠

العلومالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٠/١٧ / مدرس
٢٢٥٣  ٢٨ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع أربعة وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١١٨ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالعلوم /  جامعة ديالىكلية أو معھد

فيزياء / الحالة الصلبة والموادفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٦٦٫٥٤٣٤٥٥٫٤٧٤الزندحسين سليمان محمود علي ذكر الفيزياءبكالوريوس٣ ٨٣/١٠/٩٢٠٠٧

العلومجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١٨ / مدرس
٣٠٤٤٧١ سنة،  ١١ شھر،  ٢١ يوم ترتيبه الخامس عشر ضمن دفعته من مجموع خمسة وثالثين

مقبول٧١٫٨٦٢٠٥٤٫٤٦٦القيسيعمر عبد الوھاب احمد درويش ذكر الفيزياءبكالوريوس٤ ٨١/١١/٤٢٠٠٦

العلومجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١٤ / مدرس
٣٢٢٧٦٠ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٦ يوم ترتيبه الخامس عشر ضمن دفعته من مجموع خمسة وثالثين

مقبول٦٧٫٧٥٢٣٥٤٫٤٤٦٣النصيريسرى جمال عباس حسين أنثى الفيزياءبكالوريوس٥ ٨٨/٧/١٢٠١١

العلومجامعة ديالى
٢٥٨٣  ٢٦ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبھا الرابعة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وخمسين

مقبول٦٨٫٠١٢١٥١٫٢٨٩٥التميميحسين اسماعيل مھدي صالح ذكر الفيزياءبكالوريوس٦ ٨٤/٦/١٤٢٠٠٧

العلومالجامعة المستنصرية وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١١ / مدرس
٢٣٤٧  ٣٠ سنة،  ٣ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبه الرابع واألربعين ضمن دفعته من مجموع سبعة وتسعين

ٍغير مستوف للشروط٦٤٫٧٣٩٢٢٥٠٫٦٣٦٣الجبوريعبد السالم محمود حسن جاسم ذكر الفيزياءبكالوريوس٧ ٨٧/٧/١٧٢٠١٠

العلومجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١٣ / مدرس
٤٤٦١  ٢٧ سنة،  ٢ شھر،  ١٣ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع أربعة عشر

ليس للمتقدم الخدمة الوظيفية الكافية بعد آخر شھادة

تنحية عند المنافسة٦٢٫٧١٢٦٥٠٫٥٨٦٨الجميليرغد سالم عبود حسن أنثى الفيزياءبكالوريوس٨ ٩٠/١/٣٢٠١٢

العلومجامعة ديالى
٤٧٦٩  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبھا الثانية والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع واحد وخمسين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٤٢٢١٩٤٧٫٦٨١٨الربيعيحيدر ھاشم ستير احمد ذكر الفيزياءبكالوريوس٩ ٨٥/٦/٧٢٠٠٧

العلومجامعة بغداد وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/٩/٢٥ / مدرس
١٤٣٠  ٢٩ سنة،  ٣ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبه السابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع سبعين

ٍغير مستوف للشروط٥٨٫٠٩١٣٤٢٫٠٣٤٤العزاويمعن عبود ابراھيم مھدي ذكر الفيزياءبكالوريوس١٠ ٧٨/٦/١١٢٠٠٠

العلومالجامعة المستنصرية محافظة ديالى منذ:  ٢٠٠٩/١٢/٢١ / م.مالحظ
٣٦٤٨  ٣٦ سنة،  ٣ شھر،  ١٩ يوم  ترتيبه السادس والثمانين ضمن دفعته من مجموع إثنان وتسعين

ليس للمتقدم الخدمة الوظيفية الكافية بعد آخر شھادة

تنحية عند المنافسة٥٤٫٤٣٥٩٣٤٫٨٩٥٨العسجريايمن جمھور حسن ابراھيم ذكر الفيزياءبكالوريوس١١ ٨٦/٣/١٢٠٠٩

العلومجامعة ديالى
٠٠  ٢٨ سنة،  ٦ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثاني والعشرين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وعشرين

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

درجة مقابلة٦المقاعد الباقية٦مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

ميسم عبد الرحمن عيسى
مزبان

مقبول٧٧٫٨٥٣٣٦٤٫١٦٣٩العلي أنثى الفيزياءبكالوريوس١ ٨٨/١٠/٢
٣

٢٠١٢

العلومجامعة ديالى   ٢٥ سنة،  ١١ شھر،  ٧ يوم 

٤٩٧٢ ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وخمسين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١١٩ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالعلوم /  جامعة ديالىكلية أو معھد

فيزياء / الحالة الصلبة والموادفي 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

درجة مقابلة٦المقاعد الباقية٦مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨٠٫٥٥٧٢٥٦٣٫٥٩١٣الجبوريشيماء مفيد جاسم حسين أنثى الفيزياءبكالوريوس٢ ٨٥/١/٦٢٠٠٧

العلومجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/٩/٢١ / مدرس
٤٥٦٣  ٢٩ سنة،  ٨ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع خمسة وثالثين

مقبول٧٧٫٤٧٣٠٦٣٫٢٣٢البياتيسجى باسم محمد رشيد أنثى الفيزياءبكالوريوس٣ ٩٢/١٢/٦٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٣٦٧٩  ٢١ سنة،  ٩ شھر،  ٢٤ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وعشرين

مقبول٧٦٫٨٥٣٤٦٢٫٤٠١٧الفرجيحامد عبد األمير يونس مخيبر ذكر الفيزياءبكالوريوس٤ ٩١/٩/١٥٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٢٧٦٧  ٢٣ سنة،  ١٥ يوم  ترتيبه الثاني ضمن دفعته من مجموع أربعة وعشرين

مقبول٧٥٫٢٠٧٣٢٦١٫٦٠١٦محمد عبد الجبار محمد أبراھيم ذكر الفيزياءبكالوريوس٥ ٩٠/٦/٩٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٤٥٦٣  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع واحد وثالثين

مقبول٧٥٫٢٠٢٣٢٦١٫٤٠٥٤الحياليميادة فيصل خليل أبراھيم أنثى الفيزياءبكالوريوس٦ ٩١/٧/١٩٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٤٢٦٣  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ١١ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع واحد وأربعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

مقبول٧٢٫٦٦٣٩٥٩٫٨٤٢٣الزھيريوسام عبد الكريم حسين محمود ذكر الفيزياءبكالوريوس٧ ٨٩/٩/٣٠٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٤٣٤٣  ٢٥ سنة،  ترتيبه الثامن ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٢٫٦٥٣٣٥٩٫٢٩٨٣الجورانيھدى تركي حومد علي أنثى الفيزياءبكالوريوس٨ ٩٢/٤/٢٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٣٥٦٨  ٢٢ سنة،  ٥ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وعشرين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٧٦٫١٠٩١٩٥٩٫٠١٥٤الشمريسلمى سلمان عبدهللا علي أنثى الفيزياءبكالوريوس٩ ٨٧/١/٧٢٠٠٩

العلومجامعة ديالى وزارة التربية منذ:  ٢٠١١/١٢/١١ / مدرس
٣٠٦١  ٢٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢٣ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع ثالثة وعشرين

تنحية عند المنافسة٧٥٫٠٢٢٤٥٨٫٢٣٧الطائيمحمد منذر حسين كاظم ذكر الفيزياءبكالوريوس١٠ ٩١/٣/٢٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٢٤٥٧  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ٢٨ يوم  ترتيبه الرابع ضمن دفعته من مجموع أربعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٨٫٤١٤٠٥٧٫٩٠٤٥التميمياحمد ياسين كاظم علي ذكر الفيزياءبكالوريوس١١ ٨٩/١/١٢٠١٣

العلومجامعة ديالى
٤٤٦٠  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثاني عشر ضمن دفعته من مجموع واحد وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٢٠ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةالقبول العامقناة التقديمالعلوم /  جامعة ديالىكلية أو معھد

فيزياء / الحالة الصلبة والموادفي 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

درجة مقابلة٦المقاعد الباقية٦مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

سماح صالح الدين زين الدين
محي الدين

تنحية عند المنافسة٧٥٫٥٣٢٢٥٧٫٩٠١٣الھاشمي أنثى الفيزياءبكالوريوس١٢ ٨٧/٧/٢٥٢٠١٤

العلومجامعة ديالى   ٢٧ سنة،  ٢ شھر،  ٥ يوم 

٠٧٢ ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٦١٢٨٥٥٫٥٩٩٣التميميمحمد علي عبد سلمان ذكر الفيزياءبكالوريوس١٣ ٩٢/٧/١٢٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٣٠٦٨  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ١٨ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع أربعة وعشرين

تنحية عند المنافسة٦٩٢٨٥٣٫٢٧٥الطائيسحر مختار عيدان حسين أنثى الفيزياءبكالوريوس١٤ ٩٢/٢/١٦٢٠١٤

العلومجامعة ديالى
٠٦٣  ٢٢ سنة،  ٧ شھر،  ١٤ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وعشرين

سمراء عبد هللا عبد علي
عبدهللا

ٍغير مستوف للشروط٧٣٫٧٨٠٤٨٫٤٣٤٧الخالدي أنثى الفيزياءبكالوريوس١٥ ٩٢/٣/٦٢٠١٤

العلومجامعة ديالى   ٢٢ سنة،  ٦ شھر،  ٢٤ يوم 

٠٠ ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع أربعة وعشرين

الغياب عن االمتحان التنافسي

خالصة المعلومات لھذه الكلية أو المعھد: (العلوم /  جامعة ديالى)، حيث تكررت طلبات الدراسة فيھا (  ١١٥ ) مرة /  مرات ٥٥٫٨٢٥٨٢٠٣٣متوسط أساس المفاضلة٩١٫٣٨المعدل األعلى٥٤٫٤٣٥المعدل األدنى٦٩٫٨٧٨٠٠٠٩٤متوسط المعدالت*

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٢١ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالھندسة /  جامعة ديالىكلية أو معھد

الھندسة / جامعة ديالىكلية أو معھد
ماجستيرالشھادة المطلوبة

الھندسة المدنيةفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

مقبول٧١٫٩٧٦٤٣٦٢٫٢٦٦٠الزركوشييوسف رشيد حسن زغير ذكر الھندسة المدنيةبكالوريوس١ ٩١/٣/١٠٢٠١٣

الھندسةجامعة ديالى
٥١٧٦  ٢٣ سنة،  ٦ شھر،  ٢٠ يوم  ترتيبه التاسع ضمن دفعته من مجموع ستة وأربعين

مقبول٧٣٫٣٩١٣٨٦٢٫٢٤١١ھدى محمد نجم عبد هللا أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٢ ٩٢/١/٢٤٢٠١٣

الھندسةجامعة ديالى
٥٩٦٤  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا السادسة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

مقبول٧٨٫٣١٥٢٣٦٠٫٥٧١٦العنبكيزينب علي مطني علي أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٣ ٩٢/١/٢٥٢٠١٣

الھندسةجامعة ديالى
٣٨٤٦  ٢٢ سنة،  ٨ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

مقبول٦٤٫٠٥٤٥٢٥٧٫٨٨٥١السامرائييوسف واثق امين محمد ذكر الھندسة المدنيةبكالوريوس٤ ٩٣/١/١٦٢٠١٤

الھندسةجامعة ديالى ٤٥٧٢  ٢١ سنة،  ٨ شھر،  ١٤ يوم 

مقبول٦٧٫١٤٣٣٨٥٧٫٥٩٣الكرخيدنيا صباح جار هللا حسين أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٥ ٩٢/١٠/٣٢٠١٤

الھندسةجامعة ديالى ٢١٤٩٧٨ سنة،  ١١ شھر،  ٢٧ يوم

زينب انور عبد الكريم عبد
القادر

مقبول٦٤٫٧١١٤٥٥٧٫٥٨٩١الفليح أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٦ ٨٩/١١/٢
١

٢٠١١

الھندسةجامعة ديالى   ٢٤ سنة،  ١٠ شھر،  ٩ يوم 

٥٦٥٨ ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٥٫٩٢٨٤٣٥٦٫٣٠٣٢الجورانياالء سمير خميس احمد أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٧ ٩٢/١٢/١
٢

٢٠١٤

الھندسةجامعة ديالى ٣٦٦١  ٢١ سنة،  ٩ شھر،  ١٨ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٣٫٩٨٦٣٣٥٤٫٩٤١٦العبيديقاسم ابراھيم حسين حمد ذكر الھندسة المدنيةبكالوريوس٨ ٧٩/١/١٢٠٠٠

الرشيد للھندسة والعلومالجامعة التكنلوجية وزارة االعمار واالسكان منذ:  ٢٠٠٠/٧/١٤ / 
مھندس أقدم

٤٣٨١  ٣٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثالث ضمن دفعته من مجموع ثمانية

تنحية عند المنافسة٦٥٫٤٦٢٤٠٥٤٫٧٥٠٣الطائيمريم مدحت نوري جليل أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٩ ٩١/١٠/٦٢٠١٤

الھندسةجامعة ديالى ٢٢٣٤٥٠ سنة،  ١١ شھر،  ٢٤ يوم

تنحية عند المنافسة٦٠٫٥٤٣٩٥٤٫٤٥٣٢الدوريفھد محمد عبد الكريم محمد ذكر الھندسة المدنيةبكالوريوس١٠ ٨٩/٥/٤٢٠١١

الھندسةجامعة ديالى
٦٥٧٧  ٢٥ سنة،  ٤ شھر،  ٢٦ يوم  ترتيبه الثامن عشر ضمن دفعته من مجموع ثمانية وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٢٢ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالھندسة /  جامعة ديالىكلية أو معھد

الھندسة المدنيةفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٥٫٣١٩٣٢٥٤٫٢٣١٩البدينور عصام عبد الرزاق حسين أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس١١ ٨٥/١/٣٠٢٠٠٦

الھندسةالجامعة المستنصرية وزارة البلديات واالشغال العامة منذ:  ٢٠٠٩/٣/٢٤
/  مھندس

٤٠٨٠  ٢٩ سنة،  ٨ شھر،  ترتيبھا الثالثة واألربعين ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وثمانين

مقبول٦٣٫٧٩١٣٠٥٢٫٩٠٨٥الزھيريبيداء خضير احمد محمد أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس١٢ ٧٦/٩/٢٤١٩٩٨

الھندسةجامعة بغداد وزارة الموارد المائية منذ:  ١٩٩٩/٩/١٩ / م.ر.
مھندسين أقدم

٥٠٦٣  ٣٨ سنة،  ٦ يوم  ترتيبھا السادسة والسبعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وستة وثمانين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٢٫٣٣٢٢٩٥٢٫٤٤٩٢المكدميسھى ياسين مجيد احمد أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس١٣ ٨٨/٩/٦٢٠١٠

الھندسةجامعة ديالى
٦١٥٤  ٢٦ سنة،  ٢٤ يوم  ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع أربعين

تنحية عند المنافسة٥٩٫٢٠١٣١٥١٫١٣٠٧الكرويصبا اسماعيل جواد مغير أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس١٤ ٩٢/٩/٢٣٢٠١٤

الھندسةجامعة ديالى ٦٤٦٥  ٢٢ سنة،  ٧ يوم 

تنحية عند المنافسة٥٦٫٧٧٧٤٢٥٠٫٤٤٦٦الحمدانيميس عالء عبد عنجل أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس١٥ ٩١/١/١٨٢٠١٣

الھندسةجامعة ديالى
٦٣٦٤  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ١٢ يوم  ترتيبھا الثانية والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٥٨٫١٦٩٣٥٤٨٫٩٨٩٨التميميمحمد ابراھيم خليفة كاظم ذكر الھندسة المدنيةبكالوريوس١٦ ٨٢/٧/١٢٠٠٥

الھندسةجامعة بغداد وزارة البلديات واالشغال العامة منذ:  ٢٠٠٨/١/٥ / 
مھندس

٥٨٦٤  ٣٢ سنة،  ٢ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السبعين ضمن دفعته من مجموع ستة وثمانين

تنحية عند المنافسة٥٦٫٢٩٧٤٠٤٨٫٩١١٥الزكيسارة مكي حميد احمد أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس١٧ ٨٩/١١/١
٠

٢٠١١

الھندسةجامعة ديالى
٢٤٥٦٨٠ سنة،  ١٠ شھر،  ٢٠ يوم ترتيبھا التاسعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ثالثين

تنحية عند المنافسة٥٧٫٤٧٩٣٣٤٨٫٤٣٧٤الربيعيمنار محمد حميد عباس أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس١٨ ٨٩/٦/٣٢٠١١

الھندسةجامعة ديالى
٥١٧١  ٢٥ سنة،  ٣ شھر،  ٢٧ يوم  ترتيبھا السابعة والثالثين ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وأربعين

تنحية عند المنافسة٥٧٫٣٥١٢٩٤٨٫٢١٧١القيسيسجى ھاشم محمد سرحان أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس١٩ ٩٠/٥/٢٤٢٠١٣

الھندسةجامعة ديالى
٥٣٦٨  ٢٤ سنة،  ٤ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا التاسعة والعشرين ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٢٣ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤



٢٠١٤ ٢٠١٥للعام الدراسي / ماجستيرالشھادة المطلوبةنفقة خاصةقناة التقديمالھندسة /  جامعة ديالىكلية أو معھد

الھندسة المدنيةفي 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

درجة مقابلة
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٥٧٫١٦٢٧٤٧٫٨٣٣٤الربيعينادية لطفي عباس علي أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٢٠ ٧٤/١١/١
٤

١٩٩٦

الھندسةالجامعة المستنصرية وزارة الموارد المائية منذ:  ١٩٩٨/٣/١٩ / م.ر.
مھندسين

٣٩٣٩٧٢ سنة،  ١٠ شھر،  ١٦ يوم ترتيبھا السبعين ضمن دفعتھا من مجموع مئة وثالثة وأربعين

ذوي الشھداء ضحايا
اإلرھاب

تنحية عند المنافسة٦٠٫٩٦١٢٩٤٦٫٩٥٥٢المفرجياحمد علي خميس لفتة ذكر الھندسة المدنيةبكالوريوس٢١ ٧٧/١/١٢٠٠١

الھندسةجامعة األنبار
٤٣٠  ٣٧ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه السابع والثالثين ضمن دفعته من مجموع سبعين

تنحية عند المنافسة٥٦٫٩٦٩٢٧٤٦٫٧٦١٥السعدونشھناز خالص جواد عبد أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٢٢ ٧٥/١٠/١
٢

١٩٩٩

األقسام الھندسيةالجامعة التكنلوجية وزارة البلديات واالشغال العامة منذ:
٢٠٠٠/١٠/١٨ / مھندس

٣٨٥٥٦٦ سنة،  ١١ شھر،  ١٨ يوم ترتيبھا السابعة والعشرين بعد المئتين ضمن دفعتھا من مجموع مئتان وإثنان
وتسعين

ٍغير مستوف للشروط٦٢٫٥٢٣٠٤٠٫٥١٣٨العزاوينور مطشر محمد سرحان أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٢٣ ٨٨/١١/١
٩

٢٠١١

الھندسةجامعة ديالى
٢٥٠٠ سنة،  ١٠ شھر،  ١١ يوم ترتيبھا الثالثة عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثين

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٦١٫٩٠٩٠٤٠٫٢٤٠٩حنين محمد عبد المجيد جميل أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٢٤ ٩١/١١/١
٦

٢٠١٤

الھندسةجامعة ديالى ٢٢٠٠ سنة،  ١٠ شھر،  ١٤ يوم

الغياب عن االمتحان التنافسي

ٍغير مستوف للشروط٥٨٫٧٠٧٠٣٧٫٤١٦العجيليمحمد عدنان ذياب لفتة ذكر الھندسة المدنيةبكالوريوس٢٥ ٨٩/١/١٢٠١٠

الھندسةالجامعة المستنصرية
٠٠  ٢٥ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم  ترتيبه الثاني واألربعين ضمن دفعته من مجموع ثالثة وسبعين

الغياب عن االمتحان التنافسي

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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٨١٫٥٥٨٥٠٧٠٫٢٨٤٨الزھيريسارة فرحان جبر كريم أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس١ ٩١/٦/٨٢٠١٣

الھندسةجامعة ديالى
٦٤٦٣  ٢٣ سنة،  ٣ شھر،  ٢٢ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

مقبول٨٠٫٤٩٩٤٣٦٧٫٨٩٠٧اللھيبيمناھل شحاذ خلف سليم أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٢ ٩١/٩/١٥٢٠١٣

الھندسةجامعة ديالى
٥١٧١  ٢٣ سنة،  ١٥ يوم  ترتيبھا الثانية ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

مقبول٧٤٫٥٣٥٥٣٦٧٫٠٨٦٢العبادينسرين جواد رشيد حسين أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٣ ٩١/١٠/٢
٥

٢٠١٣

الھندسةجامعة ديالى
٦٩٧٥  ٢٢ سنة،  ١١ شھر،  ٥ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٢٤ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

مقبول٧٨٫١٤٥٤٣٦٦٫١١٠٩الزھيرياية علي حسن خضير أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٤ ٩١/٩/٢٧٢٠١٣

الھندسةجامعة ديالى
٥٢٦٧  ٢٣ سنة،  ٣ يوم  ترتيبھا الرابعة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٣٫٧٣٦٤٨٦٥٫٨٤١٦الشمريضمياء غالب جسام حميد أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٥ ٩٠/٣/٢٠٢٠١٢

الھندسةجامعة ديالى
٦٥٧٥  ٢٤ سنة،  ٦ شھر،  ١٠ يوم  ترتيبھا األولى ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وأربعين

تنحية عند المنافسة٧٦٫٤٠١٤٦٦٥٫٥١٠٧زينب حسن علي موسى أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٦ ٩١/٧/٢٦٢٠١٤

الھندسةجامعة ديالى ٦٧٦٦  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ٤ يوم 

تنحية عند المنافسة٧٠٫٦٦٧٥٠٦٣٫٥٧١٩الكرخياسماء شاكر محمود كاظم أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٧ ٩٠/٦/٢٤٢٠١٣

الھندسةجامعة ديالى
٥٧٨٦  ٢٤ سنة،  ٣ شھر،  ٦ يوم  ترتيبھا العاشرة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٩٫١٤٣٤٩٦٠٫٣٩٣العزاويانمار شاھر صالح مھدي ذكر الھندسة المدنيةبكالوريوس٨ ٩٢/٥/٢٩٢٠١٤

الھندسةجامعة ديالى ٤٤٦٩  ٢٢ سنة،  ٤ شھر،  ١ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٦٫٦٤٧٤٥٦٠٫٢٢١٥الحمدانيمروة ماھر فليح علي أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس٩ ٩٠/١/٩٢٠١١

الھندسةجامعة ديالى
٦١٧٧  ٢٤ سنة،  ٨ شھر،  ٢١ يوم  ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع ثالثين

ھمام عبد الستار عبد الحسين
سعيد

تنحية عند المنافسة٦٨٫٨٣١٤٥٦٠٫٠٦١٧العميري ذكر الھندسة المدنيةبكالوريوس١٠ ٩١/٧/٦٢٠١٣

  ٢٣ سنة،  ٢ شھر،  ٢٤ يوم 

٥٤٦٣ ترتيبه الحادي عشر ضمن دفعته من مجموع ستة وأربعين

تنحية عند المنافسة٦٦٫٧١٨٤٧٥٩٫٨١٦٧الجورانيدعاء رحيم محمد علي أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس١١ ٩٢/٧/٢٧٢٠١٤

الھندسةجامعة ديالى ٦٢٧٩  ٢٢ سنة،  ٢ شھر،  ٣ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٦٫٦٨٤٤٦٥٩٫٤٩٤٦محمد يوسف محمد لفتة ذكر الھندسة المدنيةبكالوريوس١٢ ٩١/١/١٢٠١٤

الھندسةجامعة ديالى ٧٠٦٩  ٢٣ سنة،  ٨ شھر،  ٢٩ يوم 

تنحية عند المنافسة٦٧٫٥٨١٤٢٥٩٫٢٥٣البياتيامال تركان قادر صالح أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس١٣ ٩١/١١/٢
٢

٢٠١٣

الھندسةجامعة ديالى
٦٢٦٨  ٢٢ سنة،  ١٠ شھر،  ٨ يوم  ترتيبھا الثانية عشرة ضمن دفعتھا من مجموع ستة وأربعين

ياسمين رشيد حميد عبد
الحسين

تنحية عند المنافسة٦٩٫٢٣٦٣٢٥٩٫١٨٣٤السلطاني أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس١٤ ٨٩/٥/١٦٢٠١٢

الھندسةجامعة ديالى   ٢٥ سنة،  ٤ شھر،  ١٤ يوم 

٥٣٨٠ ترتيبھا الخامسة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وأربعين

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٢٥ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤
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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

درجة مقابلة٤المقاعد الباقية٤مقاعد خطة القبول
 العلوم االسالمية

تنحية عند المنافسة٦٨٫٣٧٦٣٣٥٨٫٦٨٥٩الربيعيھمسة رشيد مجيد محمد أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس١٥ ٨٧/٩/١٩٢٠٠٩

الھندسةجامعة ديالى وزارة الصحة منذ:  ٢٠١٢/٨/٥ / م.  مھندس
٦٩٦٦  ٢٧ سنة،  ١١ يوم  ترتيبھا التاسعة ضمن دفعتھا من مجموع ثمانية وخمسين

تنحية عند المنافسة٧٠٫٩٢٤٢٤٥٧٫٥٠٠٣الخالدينورس ثامر عبد الرزاق جاسم أنثى الھندسة المدنيةبكالوريوس١٦ ٩٠/٤/١٤٢٠١٢

الھندسةجامعة ديالى
٤١٦٦  ٢٤ سنة،  ٥ شھر،  ١٦ يوم  ترتيبھا الثالثة ضمن دفعتھا من مجموع تسعة وأربعين

خالصة المعلومات لھذه الكلية أو المعھد: (الھندسة /  جامعة ديالى)، حيث تكررت طلبات الدراسة فيھا (  ٤١ ) مرة /  مرات ٥٥٫٩٧٤٢٥٤٨٩متوسط أساس المفاضلة٨١٫٥٥٨المعدل األعلى٥٦٫٢٩٧المعدل األدنى٦٦٫٣٤٤٦٨٣١١متوسط المعدالت*

الطلبة للدراسات العليا للعام الدراسيصفحة ١٢٦ من ٣٠١٢٦ أيلول،  ٢٠١٤


