
المالحظاتالتخصصالقناةنوع الدراسةاالسمت

بوليمرات/ هندسة مواد العامدكتوراهحال محمود كاظم حسن1

العامماجستيررؤى عبد الكريم ياسين عباس2
هندسة الكترونيك او هندسة / هندسة كهربائية او هندسة الكترونيك 

الكترونيك واتصاالت

3
نبيل محمد صالح محمدكاظم 

محمدحسين
نظرية عمارة/ هندسة عمارة العامدكتوراه

هندسة حاسبات/ هندسة حاسبات العامدكتوراهرويدة عبدهللا ابراهيم احمد4

هندسة الحاسوب/ هندسة الحاسوب العامماجستيرمروه حميد غيدان كاظم5

مرشح مشروط 

بموافقة معالي 

الوزير

هندسة الحاسوب/ هندسة الحاسوب 2003ذوي الشهداء قبل عام ماجستيراحمد شاكر محمود احمد6

هوائيات وانتشار الموجات/ هندسة االتصاالت العامدكتوراهجنان نصيف شهاب حمد7

ضريبة/ محاسبة العامدكتوراهلؤي قيس عبد هللا جواد8

كيمياء حياتية/ كيمياء العامماجستيرصالح نوري ابراهيم محمد9

طرائق تدريس اللغة العربية/ فلسفة في اللغة العربية 2003ذوي الشهداء بعد عام دكتوراهمصطفى طه سرحان حمد10

11
هند عبد الوهاب عبد اللطيف 

غضبان العزاوي
كيمياء تحليلية/ علوم كيمياء العامدكتوراه

تفسير/ علوم قران العامدكتوراهمصطفى ابراهيم هاشم محمود12

رياضيات تطبيقية/ علوم رياضيات 2003ذوي الشهداء بعد عام دكتوراهانفال حسن ذياب ناجي13

حبليات- حيوان / علوم حياة العامدكتوراهشيماء محمد جاسم حميد14

احياء مجهرية/ علوم حياة العامدكتوراهسها طالب يحيى ابراهيم15

علوم حاسبات/ علوم حاسبات العامدكتوراهياسر علي مطني علي16

تحليل بيانات وادارة نظم المعلومات/ علوم حاسبات العامدكتوراهغزوان خالد عوده ريحان17

جيولوجيا النفط والمعادن العام/ علوم جيولوجيا النفط والمعادن العامماجستيرحنين عبد الرضا محمد سحاب18

طرائق تدريس التاريخ/ علوم تربويةالعامدكتوراهاحمد شاكر مزهر عبود19

على النفقة الخاصةطرائق تدريس التاريخ/ علوم تربوية العامدكتوراههناء ابراهيم محمد يوسف20

ليزر/ علوم الفيزياء العامماجستيرعبير فائق طه عبد الكريم21

علوم الفيزياء العام/ علوم الفيزياء 2003ذوي الشهداء بعد عام دكتوراهاميرة كنعان عصفور سلمان22

علوم الفيزياء العام/ علوم الفيزياء العامدكتوراهعلياء حسين علي سلمان23

امثلية/ علوم رياضيات العامدكتوراهوضاح عبد االله حسين محمد24

علم الحشرات/ علوم الحياة العامدكتوراهكاظم عادل هادي كاظم25

حياتية خلية/ علوم الحياة العامدكتوراهنور صبري ناصر ابراهيم26

على النفقة الخاصةتشريح نبات/ علوم الحياة 2003ذوي الشهداء بعد عام دكتوراهرقية احمدعباس حميد27

تشريح نبات/ علوم الحياة العامدبلوم عاليعبد الرحمن صبحي علي حسين28

29
عبد الوهاب عبد الرزاق جبارة 

مكي
تشريح نبات/ علوم الحياة العامدكتوراه

 في جامعة ديالى 2023-2022المرشحين لإلجازات الدراسية  للعام الدراسي 



علوم الحاسوب العام/ علوم الحاسوب العامدكتوراهعلي عبد الرحمن محمود عبد30

علوم الحاسوب العام/ علوم الحاسوب العامدكتوراهعادل عبد الجبار محمد هالل31

علم النفس التربوي/ علم النفس التربوي 2003ذوي الشهداء بعد عام دكتوراهفردوس كاظم عبد ابراهيم32

طرائق تدريس اللغة االنكليزية/ طرائق تدريس العامماجستيراسيل اسماعيل جوامير درويش33

مرشح مشروط 

بموافقة معالي 

الوزير

صحة عامة/ طب وجراحة بيطرية العامماجستيرهبة ياسين عباس احمد34

امراض حيوان/ طب وجراحة بيطرية العامدكتوراهمحمد عبد محمود ابراهيم35

احياء مجهرية/ طب وجراحة بيطرية العامدكتوراهمحمود احمد كاظم رحيم36

صحة عامة/ صحة عامة العامدكتوراهميساء غني طاهر ياسين37

معامالت اسالمية/ شريعة العامدكتوراهامجد عادل مظهر داود38

اقتصاد اسالمي/ شريعة العامدكتوراهمقداد خليفة حسين شيال39

اقتصاد اسالمي/ شريعة العامماجستيراسراء حسين اكرم سبع40

IOTانترنيت االشياء / حاسبات العامدكتوراهرنا جاسم محمد جواد41

تدريب جمناستك/ تربية بدنية وعلوم الرياضة العامماجستيرعمر محمد صبر احمد42

اداب/ تأهيل اجتماعي العامدبلوم عاليهمام اكرم محمود صالح43

اللغة العربية/ اللغة العربية العامماجستيراحالم احمد حسين علي44

طرائق تدريس/ اللغة االنكليزية العامدكتوراهابتهال مراد حسن احمد45

االدب االنكليزي/ اللغة االنكليزية العامدكتوراهنور عماد زكي احمد46

كيمياء تحليلية/ الكيمياء العامدكتوراهضياء حسين ابراهيم محمد47

عقود ادارية/ القانون االداري العامدكتوراهايناس مؤيد جاسم محمد48

طرائق تدريس التاريخ/ العلوم التربوية والنفسية العامدكتوراهانوار فاروق شاكر محمد49

طفيليات/ التقانة االحيائية العامدكتوراهصباح محمود حمد محمد50

طرائق تدريس التربية الفنية/ التربية الفنية العامدكتوراهريم عبد الحسين محمود طريخ51

مصارعة/ التربية البدنية وعلوم الرياضة العامدكتوراهجالل كامل عبود حسين52

طرائق تدريس/ التربية البدنية وعلوم الرياضة العامماجستيرنور ماجد خليل خميس53

رياضة الخواص/ التربية البدنية وعلوم الرياضة العامدكتوراهاحمد عريبي سبع سالم54

تدريب رياضي/ التربية البدنية وعلوم الرياضة العامدكتوراهباسم خضير عباس حمادي55

تدريب رياضي/ التربية البدنية وعلوم الرياضة 2003ذوي الشهداء بعد عام دكتوراهمها حسن مصلح احمد56

ساحة وميدان- بايوميكانيك / التربية البدنية وعلوم الرياضة العامدكتوراهوليد عبد الرزاق جبارة مكي57

انتاج خضر/ البستنة وهندسة الحدائق العامدكتوراهزينب حسن اكرم سبع58

انتاج خضر/ البستنة وهندسة الحدائق ذوي شهداء الحشد الشعبيدكتوراهايمان حكمت حسن نصيف59

البستنة وهندسة الحدائق/ البستنة وهندسة الحدائق العامماجستيرهند عبد الحميد راشد حسن60

تربية وتحسين طيور داجنة/ االنتاج الحيواني العامدكتوراهمعن عبد المنعم علي سعدون61

اقتصاد رياضي/ اقتصاد العامماجستيربلقيس كهالن خالد محمد62


