
(الموازي)التعليم الحكومي الخاص               قسم الحاسبة االلكترونية         

2018/2017للسنة الدراسية 

الوجبة الثانية

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول الموازيالمجموعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين635.0محمد حميد عبد الحسين منصور1684141741019071

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين633.0غفران علي حسين سرحان1685111742068057

كلية العلوم/جامعة النهرين589.0زينب صاحب جمعه حسن1686131742096016

كلية العلوم/جامعة النهرين580.0صفا سعد عبد العزيز ياسين1687101742115123

كلية العلوم/جامعة النهرين589.0امنه ابراهيم طه خليل1688101742115011

كلية العلوم/جامعة النهرين591.0ايه علي عبيد ظاهر1689141742093011

كلية العلوم/جامعة النهرين497.0عبد هللا مخلص شعبان خزعل1690141751020066

كلية العلوم/جامعة النهرين580.0نور  ياسين عبد هللا احمد1691101742097036

كلية العلوم/جامعة النهرين579.0نهى سعد سلمان حمدي1692101742119056

كلية العلوم/جامعة النهرين591.0محمد خالد عبد الرزاق عبد الكريم1693101741026160

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين500.0بيان رضوان احمد محمد1694121752102006

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين491.0هبه هللا مرتضى عباس محمد1695101752123023

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين465.0طه عماد محي صالح1696121721009060

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين491.0حيدر جاسم مهدي اسماعيل1697111721018023

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين492.0زينه علي عبد الشهيد حسين1698131722073065

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين516.0مريم منير عبد الجبار كاظم1699141722144057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى563.0علي محمد قاسم محمد1700211741020042

كلية العلوم/جامعة ديالى513.0عبدهللا علي وادي حسين1701211741063026

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0بكر احمد رحيم سلمان1702211741013031

كلية العلوم/جامعة ديالى523.0ندى خضير عباس كريم1703211742143094

كلية العلوم/جامعة ديالى541.0فاطمه محمد عبدالرحمن صالح1704211742102060

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى454.0رونق هوبي عباس عزاوي1705211752138019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى434.0عمر حميد محمود حميد1706211721064010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى434.0ساره حاتم كيطان سمير1707211722090028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى438.0سلطان هشام عبد الكريم عبد هللا1708211721039011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى428.0حسين حمزة خضير عبد1709141721177042

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى438.0علي صالح صالح قدوري1710211721005030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى428.0وارث محمد طه حسين1711131721012138

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى441.0حسين طارق عبد الكريم امين1712211721077033

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى500.0حسين نجم عبد قنبر1713211741217006

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى478.0محمد الباقر يحيى جاسم جواد1714211741042019

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى477.0احمد خليل حنون شاطي1715121741031007

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى480.0جاسم نصيف جاسم محمد1716211741068001

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة ديالى397.0سجاد مزهر موحي كامل1717151751003022

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة ديالى395.0عبد هللا اسامه جبار مصلح1718101741020060

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة ديالى397.0همام غسان اسماعيل سلمان1719211741270040

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى388.0خالد ماجد كاظم داود1720211741030019

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى397.0علي امجد عبد العالي عبد اللطيف1721211751052015

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة ديالى400.0محمد احمد خليل مهدي1722211751272079

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة ديالى398.0ريام علي محمود كاظم1723211742126012

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة ديالى410.0زيد حميد تركي حطحوط1724211741231006

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة ديالى393.0براء عادل محمد ذياب1725211742100009

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة ديالى404.0حنين احمد حسن شحاذة1726211742152007

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة ديالى415.0محمد صالح انور عبدهللا1727211751010020

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة ديالى412.0رسل حميد زبالة صالح1728211742133007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى456.0محمد عبدهللا احمد خميس1729211741054047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى461.0عبد هللا احمد علي حسين1730211721030029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى466.0حسن فالح علو خميس1731211751002016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى458.0فاطمه مثنى عباس محمود1732211722291046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى462.0محمد نبيل محمد جاسم1733211721042021

60 من 34صفحة 

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية 447.0 زهراء طالب حسن حميد 211742140089 1734 1
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى454.0حسين موفق حميد علوان1737211751226012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى494.0زينب فاضل سلمان طالب1738211752160017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى452.0احمد جواد هاشم جبر1739161751044003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى463.0هشام طالب محمد خطاب1740211751003064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى451.0ماهر نزهان محمد عبدال1741211751054026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى558.0ميالد باقر عبد ابراهيم1742211742131018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0عائشه سهيل نجم عبدهللا1743211742291064

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى535.0ايمن طالل حاتم توفيق1744211721061003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى455.0علي هادي خليل رشيد1745211721014025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى547.0مها قيس حمادي جابر1746211722110054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى539.0محمد عماد عادل فرمان1747211721034045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى571.0حسين احمد مهاوش جبار1748141721029016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى509.0هاجر ماهر عبد هللا كاظم1749211722101058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى498.0هدى احمد خلف خميس1750211722101059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى546.0االء باسم عناد عبد هللا1751211722101008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0نورا ثامر غائب شهاب1752211722120014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى555.0بتول عصام احمد مصطفى1753211722113004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى538.0زهراء صبحي خلف عباس1754211722121017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى446.0نور جمال جليل خليل1755211722291060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى450.0اسمهان مظهر علي جاسم1756211722114002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى529.0شهد عماد خضير حسين1757211722114016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449.0علي ابراهيم عباس حميد1758211721089033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى463.0زينب جاسم ابراهيم علي1759211722151026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى549.0هالة باسم كريم ابراهيم1760211722097083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى527.0سجى نصير محمد علي عبد هللا1761211722118012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى549.0منار مزهر روضان ابراهيم1762211722153054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543.0ميالد عباس كريم مجيد1763211722173014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى478.0شهد احمد ناصر جاسم1764211722173007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى460.0علي صباح كريم خميس1765211721004031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0هبه احمد حسين عباس1766211722147035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى448.0غانم حسن محمود جاسم1767211721237015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى458.0زينب رعد مجيد كاظم1768211722110030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى452.0امنة جسام فيحان صكبان1769211722119004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى543.0بتول باقر حميد مهدي1770211722131004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى556.0عبد العظيم ابراهيم عباس فهد1771211721219020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى517.0احمد حكمت خليل اسماعيل1772211721065005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى533.0محمد جميل حمدان جبار1773211751008021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى539.0تبارك جعفر احمد عباس1774211742131006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى437.0محمد طالل رحمن حمادي1775211751034028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى442.0مهدي فالح مهدي حسين1776211751018025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى437.0صفاء قاسم علي صالح1777211751053028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0رانيا سالم جدوع جايد1778211722099018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432.0يوسف احمد نوري حسين1779211721038157

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0حسين علي عبود شهاب1780211721029009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433.0زينه ماهر حاجم حمزة1781211722091039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0عالء كاظم بدران محمد1782211721012027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0حنين محمد صادق عبد1783211722127011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0محمد عماد عبد الواحد علي1784211721056015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0حسنين حسن موسى عبد1785211721010014

60 من 35صفحة 

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية 451.0 علي خليل سلطان محمود 211741043015 1735 2
جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية 442.0 حسين سليمان فليح حسن 211741005031 1736 3


