
 
 

 2017/2018أسماء المرشحين لإلجازات الدراسية لمنتسبي جامعة ديالى للعام الدراسي 

نوع  التخصص المطلوب أسماء المرشحين ت
 الدراسة

 المالحظات جهة االنتساب التشكيل طالب التخصص

  الطب البيطري الطب البيطري دكتوراه االدوية والسموم مصطفى أحمد جاسم سلمان 1

  الطب البيطري الطب البيطري دكتوراه االحياء المجهرية ناصر حسينعمار طالب  2

  الطب البيطري الطب البيطري ماجستير االحياء المجهرية سارة جاسم عبداالمير جواد 3

كلية التربية للعلوم  الطب البيطري ماجستير االحياء المجهرية علي شاكر محمود شكر 4
 الصرفة

ذوي الشهداء بعد عام 
2003 

الطب الباطني  احمد حنش خالف محمد 5
 والوقائي

  الطب البيطري الطب البيطري دكتوراه

  الطب البيطري الطب البيطري دكتوراه امراض حيوان مد رضاحاحمد جاسم م 6

  الفنون الجميلة الفنون الجميلة دكتوراه تربية فنية عمر قاسم علي حسين 7

  الفنون الجميلة الفنون الجميلة دكتوراه تربية فنية رجاء حميد رشيد محمد 8

 الترشيح معلق الفنون الجميلة الفنون الجميلة ماجستير علم النفس الفني علي جعار لفتة ابراهيم 9

  الفنون الجميلة الفنون الجميلة دكتوراه فنون تشكيلية مؤيد عباس كريم علي 10

  الزراعةكلية  الزراعةكلية  دكتوراه زينة -بستنة  إخالص متعب إحمد مرير 11

  الزراعةكلية  الزراعةكلية  دكتوراه فاكهة -بستنة  احمد ثامر حومد خميس 12

  الزراعةكلية  الزراعةكلية  دكتوراه تغذية دواجن اسامة احمد لطيف صالح 13

تكنلوجيا منتجات  ضحى باسم ذياب محي 14
 طيور داجنة

  الزراعةكلية  الزراعةكلية  ماجستير

  الزراعةكلية  الزراعةكلية  دكتوراه فحص و انتاج بذور حسن علي مجيد محمود 15

 عبدالجبار سعد جمعة ذياب 16
 
 

هندسة مواد/ مواد 
 مركبة نانوية

  الهندسةكلية  الهندسةكلية  دكتوراه
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 ياسر ابراهيم جاسم محمد 17
 

هندسة مدنية / 
 هندسة بيئية وصحية

  الهندسةكلية  الهندسةكلية  دكتوراه

هدى محمد صالح محمد كاظم  18
 محمد حسين

  الهندسةكلية  الهندسةكلية  دكتوراه علوم حاسوب

هندسة الكترونية/  ادهم هادي صالح قادر 19
 الكترونيك اتصاالت

  الهندسةكلية  الهندسةكلية  دكتوراه

  رئاسة الجامعة االدارة و االقتصادكلية  ماجستير ادارة مالية ياسر عباس ابراهيم حبيب 20

ذوي الشهداء بعد عام  االدارة و االقتصادكلية  االدارة و االقتصادكلية  ماجستير ادارة مالية نظير سالم الزم كريم 21
2003 

ادارة عمليات  حيدر شاكر نوري علي 22
 االنتاج

  االدارة و االقتصادكلية  االدارة و االقتصادكلية  دكتوراه

تاريخ الفكر  عبد الكريم حمد زبير غاوي 23
 االقتصادي

كلية التربية البدنية وعلوم  االدارة و االقتصادكلية  ماجستير
 الرياضة

 

تاريخ الفكر  سعيد خالد احمد مزبان 24
 االقتصادي

ذوي الشهداء بعد عام  كلية الزراعة االدارة و االقتصادكلية  ماجستير
2003 

  االدارة و االقتصادكلية  االدارة و االقتصادكلية  دكتوراه التنمية االقتصادية علياء حسين خلف هالل 25

التربية للعلوم كلية  ماجستير لغة عربية/ لغة ايهاب سامي حسين سالم 26
 االنسانية

التربية للعلوم كلية 
 االنسانية

 

للعلوم التربية كلية  دكتوراه لغة انكليزية/ لغة اطياف حسن ابراهيم عباس 27
 االنسانية

التربية للعلوم كلية 
 االنسانية

 

العلوم التربوية  عقيل عبود فالح عبد 28
والنفسية/ طرائق 
 تدريس الجغرافية

التربية للعلوم كلية  دكتوراه
 االنسانية

التربية للعلوم كلية 
 االنسانية

 

للعلوم التربية كلية  دكتوراه لغة عربية/ لغة ضرغام محمود احمد خلف 29
 االنسانية

  كلية العلوم االسالمية
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 ذوي االحتياجات الخاصة العلوم االسالميةكلية  العلوم االسالميةكلية  دكتوراه اقتصاد اسالمي مصطفى احمد لطيف صالح 30

عبد المحسن علي محمد  31
 خضير

  العلوم االسالميةكلية  العلوم االسالميةكلية  دكتوراه الحديث

حقوق االنسان  ابراهيم خلف كرديخليل  32
 والحريات العامة

القانون و العلوم كلية  ماجستير
 السياسية

القانون و العلوم كلية 
 السياسية

 

القانون و العلوم كلية  دكتوراه القانون الدولي العام جبار محمد مهدي كظام 33
 السياسية

القانون و العلوم كلية 
 السياسية

 

القانون و العلوم كلية  دكتوراه القانون الجنائي صفاء حسن نصيف جاسم 34
 السياسية

القانون و العلوم كلية 
 السياسية

 

  كلية الطب كلية الطب ماجستير انسجة فم منار عبد الرزاق حسن جاسم 35

التربية البدنية وعلوم كلية  ماجستير جمناستك احمد رافد حميد رشيد 36
 الرياضة

التربية البدنية وعلوم كلية 
 الرياضة

 

التربية البدنية وعلوم كلية  دكتوراه بايو مياكنيك رافد حبيب قدوري شكر 37
 الرياضة

التربية البدنية وعلوم كلية 
 الرياضة

 

فسلجة التدريب/  عماد كاظم احمد كيطان 38
 ساحة

التربية البدنية وعلوم كلية  دكتوراه
 الرياضة

التربية البدنية وعلوم كلية 
 الرياضة

 

التربية البدنية وعلوم كلية  دكتوراه رياضة الخواص احمد سلمان صالح مهدي 39
 الرياضة

التربية البدنية وعلوم كلية 
 الرياضة

 

علم النفس/  شيماء حسون مشكور حمود 40
 جمناستك

التربية البدنية وعلوم كلية  دكتوراه
 الرياضة

التربية البدنية وعلوم كلية 
 الرياضة

 

علوم حياة/  سلمان جار هللاانسام داود  41
 فيروسات

  العلومكلية  العلومكلية  دكتوراه

اسماء خوام عبد الرحمن  42
 ابراهيم

  العلومكلية  العلومكلية  دكتوراه رياضيات تطبيقية

 الترشيح معلق العلومكلية  العلومكلية  ماجستير فيزياء مواد علياء حسين علي سلمان 43
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  العلومكلية  العلومكلية  دكتوراه فيزياء جو شكر ذر انتصار بكر 44

  العلومكلية  العلومكلية  دكتوراه علوم حاسوب رجاء احمد علي عباس 45

  التربية االساسيةكلية  التربية االساسيةكلية  دكتوراه علم النفس الرياضي كمال جاسم محمد عباس 46

  التربية االساسيةكلية  التربية االساسيةكلية  دكتوراه الكيمياء التحليلية مثنى سعيد علي كريم 47

  التربية االساسيةكلية  التربية االساسيةكلية  دكتوراه فسلجة حيوان سارة سعد عبدهلل حسن 48

  كلية العلوم التربية االساسيةكلية  ماجستير علوم حاسبات وسن احمد علي عباس 49

اسراء نزيه محمد حسين  50
 جواد

ذوي الشهداء قبل عام  التربية االساسيةكلية  التربية االساسيةكلية  ماجستير حاسباتعلوم 
2003 

  التربية االساسيةكلية  التربية االساسيةكلية  دكتوراه رياض االطفال بلقيس عبد حسين خميس 51

طرائق تدريس اللغة  مؤيد سعيد خلف مشخول 52
 العربية

  التربية االساسيةكلية  التربية االساسيةكلية  دكتوراه

تاريخ حديث  ابراهيم محمد سليمان عطية 53
 ومعاصر

  التربية االساسيةكلية  التربية االساسيةكلية  دكتوراه

التربية للعلوم كلية  دكتوراه انسجة هند طاهر قادر زينل 54
 الصرفة

التربية للعلوم كلية 
 الصرفة

 

التربية للعلوم كلية  دكتوراه تشريح نبات نور صبري ناصر ابراهيم 55
 الصرفة

التربية للعلوم كلية 
 الصرفة

 

التربية للعلوم كلية  دكتوراه تقنيات حياتية فاتن علي أحمد محمد 56
 الصرفة

التربية للعلوم كلية 
 الصرفة

 

التربية للعلوم كلية  دكتوراه تقنيات حياتية صبا جاسم جواد كاظم 57
 الصرفة

التربية للعلوم كلية 
 الصرفة

ذوي الشهداء بعد عام 
2003 

التربية للعلوم كلية  كلية التربية للعلوم الصرفة ماجستير الكيمياء التحليلية انسام نجاد خورشيد شهاب 58
 الصرفة

 الترشيح معلق

 ايالف عبد الوهاب شهاب 59
  

 2003ذوي الشهداء بعد عام  كلية الزراعة كلية التربية للعلوم الصرفة ماجستير الكيمياء التحليلية
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 شيماء ناصر كاظم جواد 60
 

تربية حاسوب / 
 شبكات

التربية للعلوم كلية  ماجستير
 الصرفة

التربية للعلوم كلية 
 الصرفة

 

 ايناس مؤيد جاسم محمد 61
 

  رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة ماجستير قانون عام

 ايمان حسن علي ياس 62
 

  رئاسة الجامعة الجامعةرئاسة  ماجستير قانون عام

 محمد طارق عبد علي 63
 

 2003ذوي الشهداء بعد  كلية االدارة واالقتصاد رئاسة الجامعة ماجستير قانون عام

هبه مثنى عبد القادر صفاء  64
 الدين

ذوي الشهداء بعد عام  رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة ماجستير هندسة مواد
2003 

  رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة ماجستير تاريخ حديث سامر علي حسين علي  65

ذوي الشهداء بعد عام  رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة ماجستير تاريخ حديث محمد احمد ابراهيم نجم 66
2003 

  رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة دكتوراه صحافة/ اعالم علي عبد الحسين علوان جدي 67

  كلية التربية االساسية رئاسة الجامعة دكتوراه صحافة/ اعالم ليث عبدالستار عيادة محمد 68

تاريخ سياسي  ايمن عبدعون نزال صكبان 69
 معاصر

كلية القانون والعلوم  رئاسة الجامعة دكتوراه
 السياسية 

ذوي الشهداء قبل عام 
2003 

  رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة ماجستير هندسة قدرة سيف محمد سلمان كريم 70

  رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة دكتوراه ادارة تربوية/ جودة وسام عماد عبد الغني جواد 71

 للعلوم التربية كلية رئاسة الجامعة دكتوراه علوم حاسبات باسم نجم الدين عبد سهيل 72
 الصرفة

 

 غالي محسن محمد انتصار 73
 
 

تربية رياضية 
 كشافة

  رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة ماجستير
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تربية رياضية  قصي يونس محمد ياسين 74
 كشافة

ذوي الشهداء بعد عام  رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة ماجستير
2003 

 حسن حميد حسن شبيب 75
 
 

طرائق تدريس 
 التاريخ

كلية التربية للعلوم  رئاسة الجامعة دكتوراه
 االنسانية

 

طرائق تدريس اللغة  حامد عبد ابراهيم ناصر 76
 العربية

  رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة دكتوراه

طرائق تدريس اللغة  زينب حمزة علي احمد 77
 العربية

  رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة ماجستير

طرائق تدريس اللغة  مصطفى طه سرحان حمد 78
 العربية

 2003ذوي الشهداء بعد  التربية للعلوم الصرفة رئاسة الجامعة ماجستير

  رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة ماجستير علوم حاسبات صفاء احمد مهدياسراء  79

ذوي الشهداء بعد عام  رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة ماجستير علوم حاسبات رشا روكان اسماعيل حسن 80
2003 

ابتسام جمعة حاوي عكاب  81
 الدهلكي

  رئاسة الجامعة رئاسة الجامعة ماجستير هندسة حاسبات
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