
 الدراسة األولية –قسم التاريخ  -كلية التربية للعلوم االنسانية  –جامعة ديالى 

  لتحويل حالة الطالب الى ناجح حصراً ( درجات 5أسماء الطلبة الناجحين بعد إضافة )

 

 انًردهح االٔنٗ انذراضح انصثادٛح

 االضى خ

 اٚالف جاضى فرْٕد  1

 تًارج ادًذ جاضى  2

 دٕراء يذًذ اتراْٛى  3

 رؤٖ ْاشى دطٍ  4

 زُٚة جًال فخر٘  5

 ضارج يذًذ ادًذ  6

 ضارِ ادًذ صانخ  7

 ضهٕاٌ عذَاٌ خهٛم  8

 ضذٗ ْٛالٌ يذًٕد  9

 عًر يصطاف يذًٕد  11

 ٔالء اكرو يذًٕد  11

 

 انذراضح انصثادٛح انًردهح انثاَٛح

 االضى خ

 اثٛر صانخ عهٙ  1

 اضأر نؤ٘ طّ  2

 اضراء عهٙ دَاٌ  3

 ايٛر صالح دطٍ  4

 دٕاء دايذ ضعٛذ  5

 رجاء ضاجذ عهٙ  6

 رجاء صانخ دطٍ  7

 رؤٖ يسادى دًذ٘  8

 ضارج َسار ْاد٘  9

 ضٓا ضًٛر يٓذ٘  11

 شٓذ لٛص ادًذ  11

 عثذ انعسٚس ضهًاٌ اتراْٛى  12

 عهٙ يذًٕد ضهًاٌ  13

 صثاح عطافٓذ   14
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  لتحويل حالة الطالب الى ناجح حصراً ( درجات 5أسماء الطلبة الناجحين بعد إضافة )

 

 انًردهح انثانثح انذراضح انصثادٛح

 االضى خ

 ادًذ اتراْٛى دطٍ  1

 ادًذ ردًاٌ راضٙ  2

 االء طاْر اتراْٛى  3

 اًٚاٌ ْاد٘ عثذ  4

 اًٍٚ تذر٘ دطٍ  5

 اًٍٚ عذَاٌ يسْر  6

 اٚح يذًٕد يذًذ  7

 تاْر ضانى غذٚر  8

 دطٍٛ يذًٕد عهٙ  9

 رَا ياجذ شكر  11

 ضارج يذًذ ضانى  11

 ادًذضذر دطٍٛ   12

 ضُذش ضعذٌٔ ضذاب  13

 فاطًح ضٛاء شاكر  14

 يذًذ خهٛم غافم  15

 يذًذ ياجذ دًٛذ  16

 يذًٕد عهٙ كرٚى  17

 َادٚح َصٛف جاضى  18

 ْثح عهٙ دًٛذ  19

 

 انًردهح انراتعح انذراضح انصثادٛح

 االضى خ

 ادًذ دطٍ ْاد٘  1

 اركاٌ عثذ انْٕاب يذًذ  2

 اضٛم داتى دًٛذ  3

 االء خٕاو ضهًٛاٌ  4

 غالوْذٖ صثاح   5

 ْذٚم عثذ انْٕاب عطٛح  6
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 انًردهح االٔنٗ انذراضح انًطائٛح

 االضى خ

 رضٕل عهٙ دطٍٛ  1

 عثذ انمادر ادًذ خهٛم  2

 يرٚى ضٓٛم ادًذ  3

 يُاف يسادى نطٛف  4

 َٕار ثاير َصٛف  5

 

 انًردهح انثاَٛح انذراضح انًطائٛح

 االضى خ

 ادًذ رتاح تركٙ  1

 ايٛر جعفر فرداٌ  2

 جاضىكرٚى يذًٕد   3

 يذًذ عثذ انًُعى يذًٕد  4

 يصطفٗ اضًاعٛم شٓاب  5

 ٔيٛض ْٔاب ضرداٌ  6

 

 انًردهح انثانثح انذراضح انًطائٛح

 االضى خ

 ادًذ عهٙ ْالل  1

 اًَار صثاح عثذ انرزاق  2

 اًٍٚ دطٍ عهٙ  3

 جالل دطٍٛ كرٚى  4

 دطٍٛ عهٙ يٓذ٘  5

 خانذ ضهًٛاٌ يذًٕد  6

 زُٚة كاظى فاضم  7

 عهٙ ٚاضٍٛ يجٛذ  8

 عًر ضهًاٌ دأد  9

 َاطك يذًٕد عهٙ  11

 َذٖ دًٛذ كاظى  11

 


