
 الدراسات العليا –قسم التاريخ  –كلية التربية للعلوم االنسانية  –جامعة ديالى 
 /المحاولة الثانية 2016-2015 الدراسي نتائج االمتحان التنافسي للعام

 

 التاريخ االسالمي – كتوراهدأوالً: ال

 الناجحون والمستوفون للشروط -1

 

 يـــــــــــــــــــــوجدال الناجحون المتنحون عن المنافسة لعدم تطابق الخلفية العلمية:  -2

 

 الراسبون  -3

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

 القبول العام كلية التربية للعلوم االنسانية النزاري محمد علي اسماعيل حازم  1

 القبول العام كلية التربية للعلوم االنسانية هند جودت كاظم ناصر الشمري  2

 القبول العام كلية التربية للعلوم االنسانية وفاء عبدالسالم محمود محمد العبيدي  3

 

 الغائبون  -4

 القبول قناة الخلفية العلمية اسم الطالب ت

 النفقة الخاصة كلية التربية للعلوم االنسانية محمد عيان دان خنجر الزبيدي  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

 النفقة الخاصة االنسانيةكلية التربية للعلوم  حسام قاسم محمد زيدان الصميدعي  1

 النفقة الخاصة كلية التربية للعلوم االنسانية ساهرة عواد عبدعلي كريم الكريماوي  2

 القبول العام كلية التربية للعلوم االنسانية محمد خليل حمود عواد الساعدي  3



 الدراسات العليا –قسم التاريخ  –كلية التربية للعلوم االنسانية  –جامعة ديالى 
 /المحاولة الثانية 2016-2015 الدراسي نتائج االمتحان التنافسي للعام

 

 التاريخ االسالمي – الماجستيراً: ثاني

 الناجحون والمستوفون للشروط -1

 

 

 ال يـــــــــــــــــــــوجدالناجحون المتنحون عن المنافسة لعدم تطابق الخلفية العلمية:  -2
 

 الراسبون  -3

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

 النفقة الخاصة التربية للعلوم االنسانية كلية خالد احمد جميل عبدهللا الجميلي  1

 النفقة الخاصة كلية التربية للعلوم االنسانية عبد الودود حامد خليل ابراهيم المياحي  2
 

 الغائبون  -4

 القبول قناة الخلفية العلمية اسم الطالب ت

 النفقة الخاصة كلية التربية/ابن رشد خليل احمد باوي حميد الكروي  1

 النفقة الخاصة لم تذكر في استمارة القبول جالل سالم عبد العبيديزهراء   2

 النفقة الخاصة كلية التربية للعلوم االنسانية عروبه سامي جميل جواد الحيالي  3

 النفقة الخاصة كلية التربية للعلوم االنسانية فهد محمود سلمان علوان النعيمي  4

 النفقة الخاصة ج.اإلمام الصادق -اآلداب كلية  مأثر عبدالكريم محمد جاسم التميمي  5

 النفقة الخاصة كلية التربية للعلوم االنسانية ماجد حميد فليح حسن الزبيدي  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

 السجناء السياسيين كلية التربية للعلوم االنسانية آيات مكي صادق جاسم الطائي  1

 النفقة الخاصة كلية التربية للعلوم االنسانية جليل جاسم عباس هويدي التميمي  2

 النفقة الخاصة كلية التربية للعلوم االنسانية شاكر محمود ياسين حمد الويسي  3

 النفقة الخاصة كلية التربية للعلوم االنسانية صالح حسن خلف حرامي الكرخي  4

 النفقة الخاصة كلية التربية للعلوم االنسانية غانم اسماعيل كنعان حبيب العباسي  5

 النفقة الخاصة كلية التربية للعلوم االنسانية الدليميناصر عبود فرحان حسن   6
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 لحديث والمعاصرالتاريخ ا – الماجستيراً: لثثا

 الناجحون والمستوفون للشروط -1

 
 

 ال يـــــــــــــــــــــوجدالناجحون المتنحون عن المنافسة لعدم تطابق الخلفية العلمية:  -2
 

 الراسبون  -3

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

 النفقة الخاصة كلية التربية للعلوم االنسانية العزاوي خلف جليل عبدالكريم انهار  1

 

 الغائبون  -4

 القبول قناة الخلفية العلمية اسم الطالب ت

 النفقة الخاصة رشدكلية التربية/ابن  جاسم طه اسماعيل داود الويسي  1 

 النفقة الخاصة  كلية التربية للعلوم االنسانية رائد علي جهاد مخلف العبيدي  2 

 

 

 قناة القبول الخلفية العلمية اسم الطالب ت

 النفقة الخاصة كلية التربية للعلوم االنسانية اسامة شاكر محمود نصيف العزاوي  1

 النفقة الخاصة ج.بغداد -كلية التربية للبنات منى خلف سلمان خميس القيسي  2


