
 

 

 الدراسة الصباحية –قسم التاريخ  –كمية التربية لمعموم االنسانية  –جامعة ديالى 
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 انُتٛجح اضى انطانة خ

 َاجذح اتتٓال ادًد عثد يٓٛد٘  1 

 َاجخ ادًد ردًاٌ راضٙ كاظى  2 

 َاجخ أدًد كاظى جٕاد خًاش  3 

 َاجذح اضراء عاير طاْر عثد  4 

 َاجذح االء طاْر اتراْٛى ضادر  5 

 َاجخ إَٔر يثُٗ خاند جًٛم  6 

 َاجذح آّٚ جالل فانخ داتى  7 

 َاجخ تاْر ضانى غدٚر اتراْٛى  8 

 َاجذح جُاٌ اضًاعٛم صانخ عثدهللا  9 

 َاجخ دطٍٛ كًر ْالل يٓد٘  11 

 َاجخ دًسج دطٍٛ عهٙ شٕٚش  11 

 تمرارَاجذح  دٍُٛ شعالٌ دًد٘ ٚاش  12 

 َاجخ دٛدر َاصر كاظى عهٕاٌ  13 

 َاجذح دعاء طّ رزٔلٙ ْٔٛة  14 

 َاجذح رتٗ كاظى ْاد٘ عثاش  15 

 َاجذح رشا عثدانرزاق كرٚى صانخ  16 

 َاجذح رٔاء يجٛد رشٛد يذًد  17 

 راضثح رؤٖ يسادى دًد٘ دطٍ  18 

 َاجذح رٚى ٔدٚع جًال يذًد  19 

 َاجذح زْراء طّ يطرٔد ٚعمٕب  21 

 َاجذح زْراء عثاش نطٛف دطٍٛ  21 

 َاجذح زُٚة دطٍ دطٍٛ دًد  22 

 َاجذح ضارِ يذًد ضانى دًٛد  23 

 َاجذح ضجٗ عهٙ كاظى كرو  24 

 راضة ضٛف عهٙ كاظى عهٙ  25 

 َاجذح ضذٗ َٕر٘ عثدانكرٚى عثٕد  26 

 َاجخ عثاش يذًٕد ٚاضٍٛ دطٍٛ  27 

 َاجخ عثدانردٛى يذًٕد ردٛى عهٕاٌ  28 

 َاجذح عثٛر عثاش دطٍ كاظى  29 

 َاجخ عهٙ ادًد رشٛد يذًد  31 

 َاجذح عهٛاء ضهًاٌ دًد دطٍ  31 

 َاجخ عًر اتراْٛى داتى دأد  32 

 َاجذح غادج غاَى أدًد دطٍٛ  33 

 َاجذح فاتٍ دطٍٛ يُصٕر طّ  34 

 َاجذح تمرار فاطًّ ضٛاء شاكر يذًٕد  35 

 َاجخ كرٚى نفتّ جٛاد جهعٕط  36 

 َاجخ ياْر جًعح دطٍٛ عهٕ  37 

 راضة يثُٗ يازٌ ْاشى يذًد  38 



 

 

 َاجخ يذطٍ َافع نطٛف عهٙ  39 

 َاجخ يذًد دطٍ عهٙ دطٍٛ  41 

 َاجخ يذًد خهٛم غافم دافع  41 

 راضة يذًد ضٛاء يانخ دًٕد  42 

 َاجخ يذًد َاظى جٕاد دًٛد  43 

 َاجذح يرٚى عدَاٌ فاضم عهٙ  44 

 َاجخ يصطفٗ اتراْٛى ردًٍ عثد  45 

 َاجخ يصطفٗ اٚاد كرٚى صذٍ  46 

 َاجخ يُٓد يظفر ياْر جًٛم  47 

 َاجذح ادًد جاضى دًادَٕ٘ر   48 

 َاجذح ْثح َٕٚص دأد ضهًٛاٌ  49 

 َاجذح ْدٖ لٛص عهٙ كاظى  51 

 راضثح ُْد عثدانكرٚى يذًد اتراْٛى  51 

 َاجخ ٕٚضف عثاش يذًد كاظى  52 

 َاجخ َٕٚص ذٌَٕ َٕٚص عٛطٗ  53 
 

 

 العبورالطلبة 

 انُتٛجح اضى انطانة خ

 َاجذح رضم دطٍ َصٛف جاضى   1 
 

 االستضافة

 انُتٛجح اضى انطانة خ

 َاجخ ياجد يذًد صالح ادًد  1 

 حَاجذ عثدانردًٍ عهٙ عثدانردٛى ايال  2 

 َاجخ ٔدٛد اتراْٛى فٛصم دايد  3 

 حَاجذ دطٍٛ عثاش زْٛر دعاء  4 

 َاجخ هللا عثد فائك يصطفٗ  5 

 َاجخ ادًد رشٛد دايد يٕضٗ  6 

 حَاجذ ْٕاش عهٙ عثاش ْأزٍٚ  7 
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 مالحظة/ على الطلبة الذين لم تظهر نتائجهم مراجعة القسم بأسرع وقت

 


