
الفرعاالسم موعد االختباررقم الفايل

وزارة التعليم العا والبحث العل

ــا رئاســــة جامعة ديـــــ
اضة بية البدنية وعلوم الر لية ال

يل / الدراسة الصباحية شعبة ال

خ التقديم تار

ة المتقدم للقبول أسماء الطل قائمة 
اضة  ة وعلوم ال دن ة ال ة ال ل  

٢٠٢٣ للعام الدرا ٢٠٢٢

يم محمد عمران املإبرا 13221/09/2022 17/09/2022

يأنور ثائر عبد الستار جامل االد 8121/09/2022 11/09/2022

س ياحمد اديب احمد خم االد 721/09/2022 04/09/2022

ل ن فرحان م املاحمد تحس 9021/09/2022 07/09/2022

املاحمد خليل رحيم محمود 7521/09/2022 07/09/2022

املاحمد فالح حسن محمد 10021/09/2022 08/09/2022

م لطيف احمد املاحمد كر 3821/09/2022 05/09/2022

ن عطه العلاحمد محمد ياس 1621/09/2022 17/09/2022

ياحمد م شياع احمد االد 6121/09/2022 09/09/2022

املاسراء سامي عبد الستار 12721/09/2022 13/09/2022

املامجد عدنان محمود ناصر 7421/09/2022 07/09/2022

املامجد محمد محسن ع 2621/09/2022 04/09/2022

يام سامي محمد حسن االد 5021/09/2022 07/09/2022

العلام ع حسن ع 1021/09/2022 07/09/2022

ه  قاسم حسن فليح يام االد 3221/09/2022 06/09/2022

يد حميد فاضل عام قيثار عبد ا يا االد 6921/09/2022 09/09/2022

م محمد املانفال وليد كر 12921/09/2022 16/09/2022

ن حيدر يانور محمد حس االد 3121/09/2022 05/09/2022

يايات  رشيد حمدي خلف االد 10821/09/2022 20/09/2022

يايالف رائد مجيد حميد االد 2821/09/2022 05/09/2022

ن املايالف وليد حميد حس 9421/09/2022 07/09/2022

بار رميض يايمن ع عبد ا االد 2321/09/2022 05/09/2022

ن محمود ثامر يايه حس االد 7621/09/2022 11/09/2022

املايه خض عباس عبدهللا 10121/09/2022 08/09/2022

ادي مجيد ر عبد ال اب ما املا 4321/09/2022 05/09/2022

٢٠ أيلول،  ٢٠٢٢ صفحة ١ من ٨
٢٠١٨ ة للعام الدرا ٢٠١٧ م الطل برنامج تقد
ل سج ة ال د الرضا / شع إعداد سامر سعدون ع

Email : samer.sadoon@yahoo.com
هاتف : ٠٧٧٢٦١٤١٧١٦



الفرعاالسم موعد االختباررقم الفايل

وزارة التعليم العا والبحث العل

ــا رئاســــة جامعة ديـــــ
اضة بية البدنية وعلوم الر لية ال

يل / الدراسة الصباحية شعبة ال

خ التقديم تار

ة المتقدم للقبول أسماء الطل قائمة 
اضة  ة وعلوم ال دن ة ال ة ال ل  

٢٠٢٣ للعام الدرا ٢٠٢٢

يم محمد م صباح ابرا يا االد 3421/09/2022 06/09/2022

املبدرالدين حاتم لطيف حميد 6721/09/2022 06/09/2022

ن مجيد س املجاسم حميد عبد ا 821/09/2022 15/09/2022

د عباس املجاسم محمد ف 3721/09/2022 06/09/2022

اظم بار خلف  يجواد عبد ا االد 6721/09/2022 08/09/2022

املحسام عدنان نا حسن 7021/09/2022 07/09/2022

اظم ع املحسن صالح  7721/09/2022 07/09/2022

املحسن ع خض عباس 6321/09/2022 06/09/2022

ن عادل عباس فاضل املحس 6021/09/2022 06/09/2022

اظم ن ع  يحس االد 321/09/2022 04/09/2022

م عبد ادي كر ن  يحس االد 821/09/2022 04/09/2022

ن محمد جليل خليل يحن االد 6521/09/2022 09/09/2022

يم إسماعيل ع يحيدر إبرا االد 6421/09/2022 09/09/2022

ن ع جاسم املحيدر حس 7321/09/2022 07/09/2022

املحيدر عامر محمد حمد 2021/09/2022 20/09/2022

املحيدر عمار بدر سلمان 5521/09/2022 06/09/2022

ال شكر املحيدر نوفل  921/09/2022 04/09/2022

يرانية عماد عناد را االد 2521/09/2022 05/09/2022

اظم عبد هللا اب احمد  املر 9821/09/2022 07/09/2022

اظم اح حسن محمد  ير االد 2621/09/2022 05/09/2022

دي وعة ع صا م ير االد 8521/09/2022 18/09/2022

امل جاسم يرحاب عماد  االد 5321/09/2022 07/09/2022

املرسول عمار خليل نصيف 4221/09/2022 04/09/2022

ن املرسول كيالن طه حس 721/09/2022 04/09/2022

يم عبد يل إبرا املرسول ن 8121/09/2022 07/09/2022

٢٠ أيلول،  ٢٠٢٢ صفحة ٢ من ٨
٢٠١٨ ة للعام الدرا ٢٠١٧ م الطل برنامج تقد
ل سج ة ال د الرضا / شع إعداد سامر سعدون ع

Email : samer.sadoon@yahoo.com
هاتف : ٠٧٧٢٦١٤١٧١٦



الفرعاالسم موعد االختباررقم الفايل

وزارة التعليم العا والبحث العل

ــا رئاســــة جامعة ديـــــ
اضة بية البدنية وعلوم الر لية ال

يل / الدراسة الصباحية شعبة ال

خ التقديم تار

ة المتقدم للقبول أسماء الطل قائمة 
اضة  ة وعلوم ال دن ة ال ة ال ل  

٢٠٢٣ للعام الدرا ٢٠٢٢

ادي راء حسن م  يز االد 4921/09/2022 07/09/2022

كيم عامر احمد راء عبد ا يز االد 1021/09/2022 04/09/2022

راء محمد صب عبيد املز 13321/09/2022 18/09/2022

د مظلوم ب عبد الرحيم ف يز االد 1721/09/2022 05/09/2022

ب محمد اسماعيل  ع املز 13021/09/2022 14/09/2022

املسارة جعفر جاسم احمد 11521/09/2022 18/09/2022

ن محمد املسامر سعد حس 6421/09/2022 06/09/2022

ن دي حس ياد جاسم م االد 4221/09/2022 06/09/2022

املاد خالد محمود حسن 221/09/2022 04/09/2022

املاد داود سلوم شكر 1321/09/2022 04/09/2022

املاد عدنان عبد محمد 11221/09/2022 11/09/2022

ن يم حس يسعد اسماعيل ابرا االد 621/09/2022 04/09/2022

املسماح سالم احمد جمعه 10621/09/2022 09/09/2022

ن املسيف صالح فاضل حس 2921/09/2022 05/09/2022

د محمد خالص را يش االد 7721/09/2022 11/09/2022

ن اشم حس املشيماء براء  7921/09/2022 07/09/2022

اظم دي  املصادق عدنان م 5921/09/2022 06/09/2022

املصدام طارق سلمان كمر 4621/09/2022 05/09/2022

ندي جرمط يضياء عبدهللا  االد 3621/09/2022 06/09/2022

ر  محمد املطيبة عامر طا 3921/09/2022 05/09/2022

شة حاتم نجم العلعا 521/09/2022 04/09/2022

يعامر موس جعفر االد 9021/09/2022 18/09/2022

املعباس  صابر عثمان علوان 9321/09/2022 07/09/2022

س خلف در املعباس ع  4821/09/2022 05/09/2022

يعباس فاضل عباس احمد االد 2921/09/2022 05/09/2022

٢٠ أيلول،  ٢٠٢٢ صفحة ٣ من ٨
٢٠١٨ ة للعام الدرا ٢٠١٧ م الطل برنامج تقد
ل سج ة ال د الرضا / شع إعداد سامر سعدون ع

Email : samer.sadoon@yahoo.com
هاتف : ٠٧٧٢٦١٤١٧١٦



الفرعاالسم موعد االختباررقم الفايل

وزارة التعليم العا والبحث العل

ــا رئاســــة جامعة ديـــــ
اضة بية البدنية وعلوم الر لية ال

يل / الدراسة الصباحية شعبة ال

خ التقديم تار

ة المتقدم للقبول أسماء الطل قائمة 
اضة  ة وعلوم ال دن ة ال ة ال ل  

٢٠٢٣ للعام الدرا ٢٠٢٢

ميد املعباس فاضل عباس عبد ا 4721/09/2022 05/09/2022

يعباس محسن عبد عباس االد 8921/09/2022 18/09/2022

املعبد الرحمن جمال محمود صا 3021/09/2022 07/09/2022

عمان محمود املعبد الرحمن سالم   9721/09/2022 08/09/2022

يعبد الرحمن كنعان عبد مجيد االد 4721/09/2022 07/09/2022

العلعبد الرحمن مجيد نصرت 821/09/2022 05/09/2022

يم حميد حسن ز إبرا املعبد العز 9121/09/2022 07/09/2022

ر ز طا ز محمد عبد العز املعبد العز 1021/09/2022 04/09/2022

يم حسن املعبد القادر احمد ابرا 4121/09/2022 05/09/2022

املعبد القادر محمد جدوع محمود 3421/09/2022 05/09/2022

املعبد هللا عباس خلف اسماعيل 5021/09/2022 05/09/2022

ر ب ظا سن محمد حب املعبد ا 6221/09/2022 06/09/2022

يعبد امللك طالل مجيد حميد االد 5121/09/2022 07/09/2022

اب املعبد امللك قاسم عبد الو 11321/09/2022 11/09/2022

يعبدهللا جعفر عبيد علوان االد 1821/09/2022 05/09/2022

املعبدهللا حامد محمد فرحان 121/09/2022 04/09/2022

املعبدهللا راغب محسن علوان 1821/09/2022 04/09/2022

املعبدهللا فاضل جليل احمد 8921/09/2022 07/09/2022

ن يعبدهللا محمد عباس ياس االد 121/09/2022 05/09/2022

اب حمودي اب محمد عبدالو املعبدالو 7221/09/2022 07/09/2022

املعزاوي جيجان عزاوي حميد 1521/09/2022 04/09/2022

املع باسم جاسم جميل 2321/09/2022 04/09/2022

ادي عبدهللا املع حسن  12221/09/2022 12/09/2022

ن ع عباس يع حس االد 8821/09/2022 18/09/2022

عقوب يم  يع خليل ابرا االد 3321/09/2022 06/09/2022

٢٠ أيلول،  ٢٠٢٢ صفحة ٤ من ٨
٢٠١٨ ة للعام الدرا ٢٠١٧ م الطل برنامج تقد
ل سج ة ال د الرضا / شع إعداد سامر سعدون ع

Email : samer.sadoon@yahoo.com
هاتف : ٠٧٧٢٦١٤١٧١٦



الفرعاالسم موعد االختباررقم الفايل

وزارة التعليم العا والبحث العل

ــا رئاســــة جامعة ديـــــ
اضة بية البدنية وعلوم الر لية ال

يل / الدراسة الصباحية شعبة ال

خ التقديم تار

ة المتقدم للقبول أسماء الطل قائمة 
اضة  ة وعلوم ال دن ة ال ة ال ل  

٢٠٢٣ للعام الدرا ٢٠٢٢

ن عقوب حس اح  يع ر االد 521/09/2022 04/09/2022

يع رحمان حسن علوان االد 1921/09/2022 05/09/2022

يم املع ستار تلفان ابرا 3221/09/2022 05/09/2022

م ادي كر اد  يع  االد 921/09/2022 04/09/2022

املع صا فرج محمد 9921/09/2022 07/09/2022

املع محمد جاسم محمد 2221/09/2022 04/09/2022

العلع محمد عبد محمد 321/09/2022 04/09/2022

املع نجم عبدهللا حمد 10921/09/2022 09/09/2022

شام محسن را يع  االد 3921/09/2022 06/09/2022

يب صا احمد يع و االد 4521/09/2022 07/09/2022

اد خلف املعمر  نزار ج 12521/09/2022 12/09/2022

يعمر اسماعيل خليل االد 4021/09/2022 06/09/2022

املعمر حميد جاسم محمد 9621/09/2022 07/09/2022

دي جواد املعمران فراس م 8021/09/2022 19/09/2022

العلغزوان فيصل غازي  421/09/2022 05/09/2022

يل برجس احمد يغسق ن االد 7021/09/2022 09/09/2022

ن صايل يغفران حميد حس االد 2721/09/2022 05/09/2022

يفارس عذاب حسن فليح االد 6821/09/2022 09/09/2022

املفاروق احمد  فاضل ع 6121/09/2022 06/09/2022

ن يفاطمه محمد احمد حس االد 7921/09/2022 11/09/2022

ن خلف يفيصل نصرت حس االد 4421/09/2022 07/09/2022

املقاسم حسن عبد األم 10421/09/2022 08/09/2022

املق سامي عواد رحمان 5421/09/2022 06/09/2022

ن جبار ياس املكرار حس 5621/09/2022 06/09/2022

املكرار حيدر اكرم جاسم 6821/09/2022 06/09/2022

٢٠ أيلول،  ٢٠٢٢ صفحة ٥ من ٨
٢٠١٨ ة للعام الدرا ٢٠١٧ م الطل برنامج تقد
ل سج ة ال د الرضا / شع إعداد سامر سعدون ع

Email : samer.sadoon@yahoo.com
هاتف : ٠٧٧٢٦١٤١٧١٦



الفرعاالسم موعد االختباررقم الفايل

وزارة التعليم العا والبحث العل

ــا رئاســــة جامعة ديـــــ
اضة بية البدنية وعلوم الر لية ال

يل / الدراسة الصباحية شعبة ال

خ التقديم تار

ة المتقدم للقبول أسماء الطل قائمة 
اضة  ة وعلوم ال دن ة ال ة ال ل  

٢٠٢٣ للعام الدرا ٢٠٢٢

يكرار مجيد محمد خلف االد 4621/09/2022 07/09/2022

م بيجان املكمال برزد كر 1721/09/2022 04/09/2022

ر احمد خلف ع املما 10321/09/2022 09/09/2022

االوملبيةمحمد احمد محمود لفته 121/09/2022 04/09/2022

ن املمحمد باسم محمد حس 5721/09/2022 06/09/2022

املمحمد جالل مجيد حسن 8721/09/2022 07/09/2022

ج ن ع رز يمحمد حس االد 3521/09/2022 06/09/2022

املمحمد حميدو وحيد محمود 5221/09/2022 06/09/2022

يم صا املمحمد خليل ابرا 5821/09/2022 06/09/2022

ن س املمحمد رائد نجم عبد ا 11821/09/2022 11/09/2022

يمحمد رشيد نصيف جاسم االد 5221/09/2022 07/09/2022

ن خليفه يمحمد سعد حس االد 10721/09/2022 20/09/2022

املمحمد شكر محمود 2421/09/2022 04/09/2022

يمحمد عادل صا احمد االد 3021/09/2022 05/09/2022

م املمحمد عامر رشيد كر 6521/09/2022 07/09/2022

املمحمد عامر محمد  حسن 12421/09/2022 12/09/2022

افظ جاسم املمحمد عبد الرحمن عبد ا 4521/09/2022 05/09/2022

ل املمحمد عدنان سلمان م 1421/09/2022 04/09/2022

اظم يمحمد عالء جواد  االد 5621/09/2022 08/09/2022

س يمحمد فائق عبدهللا خم االد 4321/09/2022 08/09/2022

العلمحمد الزم عبود محمود 121/09/2022 04/09/2022

اد محمد ع املمحمد  11121/09/2022 11/09/2022

م شام عطا عبد الكر املمحمد  13121/09/2022 17/09/2022

املمحمد وسام جاسم 2121/09/2022 04/09/2022

يالن يوسف املمحمد وليد  4421/09/2022 05/09/2022

٢٠ أيلول،  ٢٠٢٢ صفحة ٦ من ٨
٢٠١٨ ة للعام الدرا ٢٠١٧ م الطل برنامج تقد
ل سج ة ال د الرضا / شع إعداد سامر سعدون ع

Email : samer.sadoon@yahoo.com
هاتف : ٠٧٧٢٦١٤١٧١٦



الفرعاالسم موعد االختباررقم الفايل

وزارة التعليم العا والبحث العل

ــا رئاســــة جامعة ديـــــ
اضة بية البدنية وعلوم الر لية ال

يل / الدراسة الصباحية شعبة ال

خ التقديم تار

ة المتقدم للقبول أسماء الطل قائمة 
اضة  ة وعلوم ال دن ة ال ة ال ل  

٢٠٢٣ للعام الدرا ٢٠٢٢

يم املمرت احمد عبيد إبرا 14421/09/2022 17/09/2022

اب املمروة معن عبد الو 321/09/2022 04/09/2022

املمصطفى احسان شاوي محمد 4021/09/2022 05/09/2022

املمصطفى جاسم فوزي علوان 3121/09/2022 05/09/2022

املمصطفى رعد مراد اسماعيل 2721/09/2022 05/09/2022

امل ناصر املمصطفى ساجد  13821/09/2022 17/09/2022

املمصطفى طه فاضل  خلف 12621/09/2022 13/09/2022

اب لول عبد الو يمصطفى عبد السالم  االد 1121/09/2022 04/09/2022

يم صا املمصطفى ع ابرا 621/09/2022 04/09/2022

اب املمصطفى ع حمد ش 10821/09/2022 08/09/2022

املمصطفى محمد عبد الرضا جعفر 3321/09/2022 05/09/2022

ن لطيف يمصطفى ياس االد 9121/09/2022 18/09/2022

يمصعب اياد عبد خماس االد 5521/09/2022 06/09/2022

يل نجم عبد املمنتظر  س 6621/09/2022 06/09/2022

املمنعم رعد جواد بكر 5121/09/2022 06/09/2022

ندي دي عبدهللا مذري  املم 10521/09/2022 08/09/2022

ز حكيم سعدون  دي عز يم االد 8721/09/2022 18/09/2022

ود محمد س غالب فر املم 7621/09/2022 07/09/2022

املنذير حميد ع حمزه 11421/09/2022 11/09/2022

ن فليح حسن املنور حس 5321/09/2022 06/09/2022

املمام طالب حسن حميد 13421/09/2022 19/09/2022

املوسام سالم عبد االم احمد 2521/09/2022 04/09/2022

العليح صفاء يج حماده 921/09/2022 06/09/2022

يب سعد عبد الستار امليح ص 13721/09/2022 16/09/2022

ييوسف سفيان يوسف علوان االد 421/09/2022 05/09/2022

٢٠ أيلول،  ٢٠٢٢ صفحة ٧ من ٨
٢٠١٨ ة للعام الدرا ٢٠١٧ م الطل برنامج تقد
ل سج ة ال د الرضا / شع إعداد سامر سعدون ع

Email : samer.sadoon@yahoo.com
هاتف : ٠٧٧٢٦١٤١٧١٦



الفرعاالسم موعد االختباررقم الفايل

وزارة التعليم العا والبحث العل

ــا رئاســــة جامعة ديـــــ
اضة بية البدنية وعلوم الر لية ال

يل / الدراسة الصباحية شعبة ال

خ التقديم تار

ة المتقدم للقبول أسماء الطل قائمة 
اضة  ة وعلوم ال دن ة ال ة ال ل  

٢٠٢٣ للعام الدرا ٢٠٢٢

ييوسف صباح نوري محمد االد 221/09/2022 04/09/2022

م حميد امليوسف محمد كر 1221/09/2022 08/09/2022

ة 177العدد ال للطل

٢٠ أيلول،  ٢٠٢٢ صفحة ٨ من ٨
٢٠١٨ ة للعام الدرا ٢٠١٧ م الطل برنامج تقد
ل سج ة ال د الرضا / شع إعداد سامر سعدون ع

Email : samer.sadoon@yahoo.com
هاتف : ٠٧٧٢٦١٤١٧١٦


