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جامعة ديالى

كلية التربية للعلوم االنسانية

القضياجملىٕعاصي الطالبت
التارٖخ555اٖٛ حمىذ صاو٘ ٖعلٕب1
التارٖخ548سٍٖب طالب عطا اهلل ربٗع2
التارٖخ547وّا قٗط محادٙ جابز3
التارٖخ531اٖاد عىاد حمىٕد علٕر4
التارٖخ530صمٕٝ محٕد دأد حض5َ
التارٖخ529عّذ عىاد خضري حضني6
التارٖخ522عم٘ حمىذ عبذ الزضا حضني7
التارٖخ521حضٍاٞ عبذ القادر عمٕاُ ابزاِٗي8
التارٖخ519سٖاد عىز عم٘ عٕد9ٚ

التارٖخ518حمىذ ابزاِٗي صاحل عم10٘
التارٖخ518وعتشٚ قاصي صبيت كاظي11
التارٖخ517ٍِذ ثاوز طالب كزج12٘
التارٖخ511عبذ اجلمٗن طارق طْ حضني13
التارٖخ510والك علز وّذٙ صاحل14
التارٖخ508ٌٕرا فاحل حمىذ امساعٗن15
التارٖخ507ٖاصني حمضَ رحٗن جٕد16ٓ
التارٖخ506غصُٕ عبذ القادر حضني حض17ُٕ
التارٖخ506عمٗاٞ غامن اصٕد خمف18
التارٖخ506عىار عبذ اهلل جمٗذ ٖاصني19
التارٖخ506ٌٕرٓ عٌٕ٘ جذٔع حضني20
التارٖخ506وصطفٜ عبذ اللاظي حمضَ كاظي21
التارٖخ505وزٔٓ ٌٕرٙ عبذاهلل كزٖي22
التارٖخ505حٗذر سٖذاُ خمف فّذ23
التارٖخ504امحذ دأد كاظي صاحل24
التارٖخ504ٔجذاُ حضني عم٘ وصطف25ٜ
التارٖخ503ابتّاه حاوذ عم٘ حضني26
التارٖخ503صارٓ صالح وّذٙ ٌصٗف27
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التارٖخ503أحالً وشِز ٖٕصف صمٗىا28ُ
التارٖخ503صٗف حضَ ِادٙ حضني29
التارٖخ502وزٖي وٍعي عباظ حضني30
التارٖخ502ٌٕر اهلذٝ عبذ عم٘ قذٔرٙ وظم31ًٕ
التارٖخ502حمىذ حضني وٍصٕر حص32ٕٚ
التارٖخ501غفزاُ وظّز حضَ عم33٘
التارٖخ501عم٘ طاِز حمىذ جٕاد34
التارٖخ501ٌٕر صعذ طارق عبذ35
التارٖخ500حمىذ راض٘ عبذاحلضني ٌصٗف36
التارٖخ499فّذ صعذ امحذ عاٖع37
التارٖخ499وصطفٜ عباظ صرب صزٔا38ُ
التارٖخ498لٗث عاوز خمف حمىذ39
التارٖخ498وزٖي عباظ جمٗذ خمٗن40
التارٖخ498عذراٞ قاصي عبذ اهلل فاضن41
التارٖخ498اعجاُ ٔحٗذ عشٖش جزاد42
التارٖخ498امساعٗن عىاد غضباُ حض43َ
التارٖخ497عبذ اللزٖي ابزاِٗي جمبن حمىٕد44
التارٖخ495صجٜ حضني عالٔٙ ِاد45ٙ
التارٖخ495فاطىٛ عذٌاُ حمىٕد صاحل46
التارٖخ495عم٘ كزٖي جاصي حمىذ47
التارٖخ494فزقاُ باصي عبٕد عباظ48
التارٖخ494اٖٛ فزاظ محٗذ عبذ عم49٘
التارٖخ493وؤٖذ وشِز ابزاِٗي صبع50
التارٖخ493سِزاٞ كزج٘ ابزاِٗي حمىٕد51
التارٖخ491رٌذ عبذ الِٕاب ٌٕرٙ عٗذ52ٙ
التارٖخ491عم٘ ٌّاد خمٗفْ سٖذا53ُ
التارٖخ490حٕراٞ وقذاد ابزاِٗي جاصي54
التارٖخ490عم٘ جبار عم٘ جاصي55
التارٖخ490حيٜٗ واجذ حضني حض56َ
التارٖخ490حمىذ عبذ االوري عباظ وّذ57ٙ
التارٖخ489سِزٓ راصي خريٙ امحذ58
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التارٖخ489ِغاً حضني جبار جٕاد59
التارٖخ489رقٗٛ حضني عم٘ حض60َ
التارٖخ489عم٘ حمىذ ابزاِٗي مخاظ61
التارٖخ488ضٗف سٌشه امحذ جاصي62
التارٖخ487بّٗجٛ عم٘ حمىذ حضني63
التارٖخ487ٌبٗن ٌٕرٙ عم٘ جمٗذ64
التارٖخ487عمٗاٞ قٗط ضارٙ حمض65َ
التارٖخ486صّٗب طالب عبذ صاحل66
التارٖخ485ٖاظ خضري صمىاُ عبذ اهلل67
التارٖخ484حٍني عم٘ حضني عم68٘
التارٖخ484حضَ رعٗذ عبذ المطٗف حض69َ
التارٖخ484رفن حمىذ فارظ امحذ70
التارٖخ484ٔصاً امساعٗن ابزاِٗي حضني71
التارٖخ483اٖٛ امحذ وطزٔد وبارك72
التارٖخ483امحذ ِاعي غفار خمٗن73
التارٖخ483وٗضُٕ طاله وٍصٕر عم74٘
التارٖخ483حمىٕد عبذ المطٗف حمىذ صمىا75ُ
التارٖخ483حمىذ امساعٗن حمىٕد عبذ76
التارٖخ483وصطفٜ امحذ ٌاج٘ حمىذ77
التارٖخ483سِزاٞ طْ عم٘ كاظي78
التارٖخ483عزٔق عباظ فاضن حض79َ
التارٖخ483سِزاٞ عبذ االوري خمف عمٕا80ُ
التارٖخ483عبذ اهلل صاحل حمىذ وٕص81ٜ
التارٖخ483دحاً حمىٕد عّاب ابزاِٗي82
التارٖخ483حضَ رحٗي كاظي صٍٗذ83
التارٖخ483حضني ِاٌ٘ قاصي رضا84
التارٖخ483ربٗعٛ امحذ رعاد حمىٕد85
التارٖخ483وٗط فزاظ عبذ املّذٙ حٗذر86
التارٖخ483عّذ خالذ محٗذ حضني87
التارٖخ483صجٜ حضني حضَ حضني88
التارٖخ483حيٜٗ حمىذ عباظ كاظي89
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التارٖخ483عذٌاُ فاحل ابزاِٗي حمىذ90
التارٖخ482عم٘ مجٗن عباظ عبٕد91
التارٖخ482رٔاُ حمىذ جاون حضني92
التارٖخ482صجاد رباح حضني حمىذ93
التارٖخ482اٌضاً حمىذ صبار محاد94ٙ
التارٖخ482ٌٕر عمٕاُ مجٗن عم95ٕ
التارٖخ482فاطىْ ٌافع وّذٙ عبذ96
التارٖخ482وصطفٜ رافع وٕصٜ جعفز97
التارٖخ482صالح اجٕد حمىذ عالٕخ98
التارٖخ482فاطىٛ تمفاُ عبذ اهلل حضني99
التارٖخ482حمىذ رعذ حمىذ ابزاِٗي100
التارٖخ482حمىذ رعذ جمٗذ كاظي101
التارٖخ482ٌٕرا حضني دٔصْ حضني102
التارٖخ482حمىذ صعٗذ صمىاُ امحذ103
التارٖخ482خالذ صاحل خمٗفْ عم104٘
التارٖخ481صفاٞ ٌاجح جمٕب عطب105
التارٖخ481ٌذٝ طْ رعٗذ عبذ اجملٗذ106
التارٖخ481حمىذ طارق خالذ امحذ107
التارٖخ481سٍٖب حمىذ صعٕد حض108َ
التارٖخ481ِبٛ اهلل رٖاض صاحب حض109َ
التارٖخ481ٌٕر ٌعٗي دعبٕه عبٗذ110
التارٖخ481ِبٛ ٌاظي حمىٕد عبذ111
التارٖخ481سبٗذٚ ٔلٗذ ِٗالُ ٖٕصف112
التارٖخ481تبارك عبذالباصط عاكز ٌاٖف113
التارٖخ481كٕثز فاضن عبذ العباظ عبذ114
التارٖخ481عىز دأد صمىاُ حمىذ115
التارٖخ481حٍني مجاه حمىذ صمىا116ُ
التارٖخ480ضحٜ حمىذ أمحذ صمىا117ُ
التارٖخ480قذراُ طاو٘ حٗن ٌا118ِ٘
التارٖخ478سٍٖب كزٖي صاحل عبذاللزٖي119
التارٖخ475فاطىٛ حضَ عباظ عبذ احلىٗذ120
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التارٖخ468كزار صفاٞ عبذ االوري حمىذ121
التارٖخ468فاطىْ لقىاُ ِٔاب حبٗب122
التارٖخ459رٖاً حزب٘ فارظ جٕاد123
التارٖخ456جٍاُ اصعذ حمىذ حضني124
التارٖخ453وزٔٚ عباظ خشعن عباظ125
التارٖخ432عاتلٛ فاضن حمىٕد جٕاد126


