
 

                                                                                                                                                           جاهعت ديالى         

                          كليت الزراعت        

   19/12/0202 الووافق األثنيي يوم 0202/0201الدراسي للعام  افسيالتن االهتحاى شاركيي في الو اسواء 

 

 الشهادة الوطلوبت قناة القبول القسن اسن الطالب ث
 حالت الطالب

 هوظف ام ال
 النواقص

 ال يوجد نقص موظف  دكتوراه امتيازات / تعويض متضررين البستنة وىندسة الحدائق حميد رشيد موالن سيد 1

 ال يوجد نقص غير موظفة  دكتوراه القبول العام البستنة وىندسة الحدائق بداهللسجى احمد نجم ع 0

 ال يوجد نقص موظف  دكتوراه القبول العام البستنة وىندسة الحدائق عمار جبار خلف ابراىيم 3

 ال يوجد نقص موظف  دكتوراه القبول العام البستنة وىندسة الحدائق عمار صباح غني كاظم  4

 البستنة وىندسة الحدائق ر حسين محمد عليلمى بشي 5
القبول العام / موظفي التعليم 

 ال يوجد نقص موظفة  دكتوراه العالي

 ال يوجد نقص موظف  دكتوراه النفقة الخاصة البستنة وىندسة الحدائق نشوان عبد الحميد عباس محمد 6

 ال يوجد نقص موظف  دكتوراه متضررينامتيازات / تعويض  البستنة وىندسة الحدائق يعمر احمد علي خلف 7

 2, االمتيازات =  1, النفقة الخاصة =  4, القبول العام =  7العدد الكلي للمتقدمين = 



 ال يوجد نقص غير موظف  ماجستير القبول العام قالبستنة وىندسة الحدائ اثير عدنان جواد كاظم 8

 ال يوجد نقص غير موظفة  ماجستير النفقة الخاصة البستنة وىندسة الحدائق اسراء عدنان عبد مهدي 9

 ال يوجد نقص موظفة  ماجستير النفقة الخاصة  البستنة وىندسة الحدائق اسماء نافع بدري كاظم 12

 ال يوجد نقص موظف  ماجستير النفقة الخاصة ستنة وىندسة الحدائقالب دالل ابراىيم احمد خلف 11

 ال يوجد نقص موظفة  ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق ديانا خضير عباس عويد   10

 ال يوجد نقص غير موظفة  ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق رغدة اكرم محمود صالح 13

 ال يوجد نقص موظفة  ماجستير النفقة الخاصة  البستنة وىندسة الحدائق ياسين حمدسارة مصلح  14

 ال يوجد نقص غير موظفة  ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق سجى فرحان ثامر عدوان 15

 نقص ال يوجد غير موظفة  ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق سعاد ابراىيم خليل اسود 16

 ال يوجد نقص غير موظفة ماجستير امتيازات / تعويض متضررين البستنة وىندسة الحدائق سناء ثامر طو كاظم 17



 ال يوجد نقص غير موظف  ماجستير النفقة الخاصة البستنة وىندسة الحدائق عبد الحميد خالد محمد عبد 18

 ال يوجد نقص موظف  ماجستير خاصةالنفقة ال البستنة وىندسة الحدائق علي حامد خضير خميس 19

 ال يوجد نقص موظف  ماجستير النفقة الخاصة البستنة وىندسة الحدائق علي حمزه غزال خضير 02

 ال يوجد نقص موظف  ماجستير النفقة الخاصة البستنة وىندسة الحدائق علي طالب ابراىيم سلمان 01

 ال يوجد نقص غير موظف  ماجستير النفقة الخاصة البستنة وىندسة الحدائق محمد ثائر غضبان شعالن 00

 ال يوجد نقص غير موظفة  ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق مرفت نجم فخري عبود 03

 ال يوجد نقص غيرموظف  ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق مصطفى رائف امير اسماعيل 04

 ال يوجد نقص غير موظف ماجستير امتيازات / تعويض متضررين ة وىندسة الحدائقالبستن نهاد احمد حسن محمد 05

 ال يوجد نقص موظفة  ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق نور شاكر رشيد لطيف 06

 ال يوجد نقص غير موظفة  ماجستير النفقة الخاصة  البستنة وىندسة الحدائق ىالو صالح عبد المهدي احمد 07



 ال يوجد نقص غير موظفة  ماجستير القبول العام البستنة وىندسة الحدائق ىبو عبداهلل اسماعيل ىادي 08

 2, االمتيازات =  11, النفقة الخاصة =  9, القبول العام =  21العدد الكلي للمتقدمين = 

 ال يوجد نقص موظفة غير  دبلوم عالي القبول العام البستنة وىندسة الحدائق اية حميد مجيد شبيب  09

 ال يوجد نقص غير موظفة  دبلوم عالي القبول العام البستنة وىندسة الحدائق بان سعيد عباس علي 32

 ال يوجد نقص موظفة  دبلوم عالي القبول العام البستنة وىندسة الحدائق رحاب وليد منصور حسين 31

 ال يوجد نقص غير موظفة  دبلوم عالي الخاصة النفقة البستنة وىندسة الحدائق سرى اكرم قهرمان رشيد 30

 ال يوجد نقص غير موظفة  دبلوم عالي القبول العام البستنة وىندسة الحدائق فاطمة باسم محمد نصيف 33

 ال يوجد نقص غير موظفة  دبلوم عالي القبول العام البستنة وىندسة الحدائق ىنادي احمد شكير محمود 34

 يوجد , االمتيازات = ال 1, النفقة الخاصة =  5, القبول العام =  6= العدد الكلي للمتقدمين 

 ال يوجد نقص موظف ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني ازىر اسعد ابراىيم حسن 35



 أمر المباشرة موظفة ماجستير امتيازات/تعويض متضررين  االنتاج الحيواني اوراس رزوقي وىيب عمر  36

 ال يوجد نقص غير موظف ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني ايمان قيس محمود مريوش 37

 ال يوجد نقص غير موظفة ماجستير القبول العام االنتاج الحيواني تغريد ىادي ماىود منصور 38

 أمر المباشرة موظف ماجستير القبول العام االنتاج الحيواني رائد عبد الرحمن سعيد علي  39

 ال يوجد نقص موظفة ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني رؤى نصرت علي ردام 42

 ال يوجد نقص غير موظفة ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني زينب خالد صبري ياسين 41

 ال يوجد نقص موظف ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني سفيان صعب فيحان صكبان 40

 ال يوجد نقص موظف ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني عبد السالم احمد ناصر علي 43

 ال يوجد نقص موظف ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني عرفان عبد الخالق ميتو كاظم 44

 ال يوجد نقص غير موظفة ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني عال حسين علي حسين 45



 ال يوجد نقص موظف ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني علي صالح حسن حسون 46

 ال يوجد نقص غير موظف ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني علي ماجد سلمان مدب 47

 ال يوجد نقص غير موظف ماجستير امتيازات/تعويض متضررين  االنتاج الحيواني حمود سالم  فارس شاكر 48

 ال يوجد نقص غير موظفة ماجستير امتيازات / تعويض متضررين االنتاج الحيواني فاطمو محمود علي عبد 49

 د نقصال يوج غير موظف ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني ماىر مجيد عماره ياس 51

 ال يوجد نقص غير موظف ماجستير امتيازات/تعويض متضررين  االنتاج الحيواني مسلم حيدر علو حسين 51

 ال يوجد نقص موظف ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني معتز حسون كركوش كاطع 52

 ال يوجد نقص غير موظفة ماجستير حشدامتيازات / ذوي شهداء ال االنتاج الحيواني منار عبد القادر عبد الستار كاظم 53

 ال يوجد نقص غير موظفة ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني ىبو باسم علي عبداهلل 54

 ال يوجد نقص غير موظف ماجستير النفقة الخاصة االنتاج الحيواني ىمام علي حميد عبداهلل  55



 5, االمتيازات =  14النفقة الخاصة = ,  2, القبول العام =  21العدد الكلي للمتقدمين = 

 ال يوجد نقص غير موظفة دبلوم عالي القبول العام االنتاج الحيواني امل حمدي جاسم حمودي 56

 ال يوجد نقص موظف دبلوم عالي القبول العام االنتاج الحيواني عبد المطلب حازم خليل ثابت 57

 , النفقة الخاصة = ال يوجد , االمتيازات = ال يوجد 2, القبول العام =  2العدد الكلي للمتقدمين = 

 ال يوجد نقص غير موظف ماجستير القبول العام علوم التربة والموارد المائية ألهام صباح كريم عباس  58

 صال يوجد نق غير موظف ماجستير امتيازات/تعويض متضررين علوم التربة والموارد المائية بكر عبد الرزاق ىاشم كريم  59

 ال يوجد نقص غير موظف ماجستير امتيازات/تعويض متضررين علوم التربة والموارد المائية حسين فاضل محمد كاظم 61

 ال يوجد نقص غير موظفة ماجستير امتيازات/تعويض متضررين علوم التربة والموارد المائية زينب عدنان حسين حاتم 61

 ال يوجد نقص غير موظفة ماجستير القبول العام رد المائيةعلوم التربة والموا سرور حسين علي موسى  62

 ال يوجد نقص غير موظفة ماجستير النفقة الخاصة علوم التربة والموارد المائية سرى زىير علي ابراىيم 63



 
   

 صال يوجد نق غير موظف ماجستير القبول العام علوم التربة والموارد المائية شيماء ابراىيم محمود عبد اللطيف 64

 ال يوجد نقص غير موظف ماجستير امتيازات /تعويض متضررين علوم التربة والموارد المائية علي رعد رشيد لطيف 65

 ال يوجد نقص غير موظف ماجستير القبول العام علوم التربة والموارد المائية عوف عبد الرحمن صالح خلف 66

 ال يوجد نقص غير موظف ماجستير امتيازات /تعويض متضررين لمائيةعلوم التربة والموارد ا غزوان حميد ابراىيم حسوني 67

 ال يوجد نقص غير موظف ماجستير القبول العام علوم التربة والموارد المائية محمد مجيد محمد عبد الرزاق 68

 ال يوجد نقص غير موظف ماجستير القبول العام علوم التربة والموارد المائية مصطفى ثابت علي مصطفى 69

 ال يوجد نقص غير موظفة ماجستير القبول العام علوم التربة والموارد المائية ميس طو حميد حسين 71

 ال يوجد نقص غير موظفة ماجستير القبول العام علوم التربة والموارد المائية ميعاد ابراىيم تركي حطحوط 71

 ال يوجد نقص موظف ماجستير لخاصةالنفقة ا علوم التربة والموارد المائية ياسر حسين جواد كاظم 72

 5, االمتيازات =  2, النفقة الخاصة =  8, القبول العام =  15العدد الكلي للمتقدمين = 


