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للدخول الى صفحة ادارة النظام اضغط هنا

تحميل ضوابط القبول   تحميل استمارة ذوي الشهداء   تحميل استمارة السجناء السياسيين   تحميل استمارة الجامعات الفتية 

  تحميل استمارة ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة   نموذج 500 بيانات الطالب   نموذج 501 صحيفة اعمال المتقدمين   نموذج 504

تعهد خطي   نموذج 506 استمارة المقابلة

النفقة الخاصة\ماجستير\جامعة ديالى\كلية التربية للعلوم الصرفة\علوم الحياة\االختيار الحالي

9عدد المقاعد

الخلفيات العلمية

المطلوبة لهذه الدراسة

بكلوريوس علوم الحياة / كليات التربية للعوم الصرفة وكليات العلوم

  رجوع الختيار قناة تقديم او دراسة اخرى
 

سحب تقرير المتقدمين جدول   سحب تقرير المتقدمين بالصور   سحب تقرير الخلفيات العلمية
  سحب تقرير درجات التنافسي   سحب تقرير المتقدمين بالتفاصيل

 

  تقرير خاص بالوزارة

    معاينة فرز القبول للوزارة فقط حاليا
 

  تقرير درجات التنافسي واالمتحانات االلكترونية دور اول وثاني

االول 

  معاينة فرز القبول االول
معاينة فرز القبول للنفقة الخاصة حسب توزيع المقاعد 

على خريجي الكليات االهلية والحكومية وحسب خيار الجامعة 

  معاينة
الثاني 

  معاينة فرز القبول الثاني
معاينة فرز القبول للنفقة الخاصة حسب توزيع المقاعد 

على خريجي الكليات االهلية والحكومية وحسب خيار الجامعة 
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  معاينة
 

تقرير المثنى خاص وزارة

جامعة ديالى

كلية الزراعة

التربية البدنية وعلوم الرياضة

كلية العلوم

كلية التربية األساسية

كلية التربية للعلوم االنسانية

كلية التربية للعلوم الصرفة

علوم الحياة

كلية الطب

كلية الطب البيطري

كلية القانون والعلوم السياسية

كلية الهندسة

  اخفاء التقرير
النفقة الخاصة\ماجستير\جامعة ديالى\كلية التربية للعلوم الصرفة\علوم الحياة\ 

عدد المقاعد=9 عدد المقاعد المتبقي =0

االسمت
اسم

الوزارة
المعدل

درجة

التنافسي

درجة

الحاسوب

درجة

االنكليزي

من 80

درجة

االنشاء

الدرجة

الكلية

لالنكليزي

اساس

المفاضلة
مالحظاتالدورالحالةالفئة

8

منتظرعالءفالح

حسنالحريشي

زينبلفته

ضيغمالحسيني

وزارة

التربية

العراقية

79.60552.25824034369.688noمقبول
الدور

االول


9

نورجاسممحمد

نعمةالشمري

جنانابراهيم

حسونالعزاوي

075.89755.55516112766.2882noمقبول
الدور

االول




االسمت
اسم

الوزارة
المعدل

درجة

التنافسي

درجة

الحاسوب

درجة

االنكليزي

من 80

درجة

االنشاء

الدرجة

الكلية

لالنكليزي

اساس

المفاضلة
مالحظاتالدورالحالةالفئة

1

امجدادهم

احمدخليل

الدليمي

انعامعبد

الرحيموهيب

الدليمي

وزارة

التعليم

العالي

والبحث

العلمي

68.45382.75572002069.7468noمقبول
الدور

الثاني


ضحىصباح
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2

ضحىصباح

نادرجاسم

النداوي

هيفاء

عبدالكريم

وليالعزاوي

وزارة

التربية

العراقية

79.44253.5551642067.4652
بدون

امتيازات
مقبول

الدور

الثاني


3

سارةثامر

محمدحمد

الحمداني

نزهتمحمد

شكرالنعيم

068.96753.63662653162.3192noمقبول
الدور

الثاني


4

رقيةاياد

عباس

ابراهيم

كريكطنزهت

عبد اللطيف

خلفالتميمي

066.34750.75682022259.5332noمقبول
الدور

الثاني


5

محمدجميل

صبراحمد

البدراني

عذيه

مصطاف

عليالبدراني

066.4151552022258.996noمقبول
الدور

الثاني


6

عمرشعالن

يوسفاحمد

السعدي

خيريةعباس

محمد

السعدي

060.18854.5431662255.7128noمقبول
الدور

الثاني


7

ايمانعامر

اسماعيل

خليل

المجمعي

منالخليل

صالح

المجمعي

058.51850503684454.8108noمقبول
الدور

الثاني


االحصائيات

80067عدد زوار الموقع الكلي :

62عدد المتواجدون حاليا" :


