
 الدراسات العليا –قسم التاريخ  –كلية التربية للعلوم االنسانية  –جامعة ديالى 
 6102-6102الطلبة المتقدمون الى الدراسات العليا للعام الدراسي 

 نتائج االمتحان التنافسي

 

 

 انُتٍدت انتقذٌى قُاة انتخصص انذراضت انرباعً االضى ث ث

 َاخست انعايت تارٌخ اضاليً انذكتٕراِ ايٍُت عبذ انكرٌى عبذ انطتار كاظى  1  1

 َاخست انعايت تارٌخ اضاليً انذكتٕراِ بشائر ْادي زطٍ رزج 2  2

 َاخر انعايت تارٌخ اضاليً انذكتٕراِ ضريذ قاضى يسًذ خًٍص 3  3

 راضبت انعايت تارٌخ اضاليً انذكتٕراِ ضًٍت عهٕاٌ فرزاٌ طالل  4  4

 راضبت انعايت تارٌخ اضاليً انذكتٕراِ عرٔبت عبذ االيٍر َدى يُصٕر  5  5

 َاخر انعايت تارٌخ اضاليً انذكتٕراِ غانب يسًٕد ضعٍذ ضًٍٍ 6  6

 َاخست انعايت تارٌخ اضاليً انذكتٕراِ فرقذ شاكر عهٕاٌ ضهًاٌ يسم 7  7

 َاخر انخاصت تارٌخ اضاليً انذكتٕراِ عهً َاٌف يدٍذ يسًذ 8  8

 َاخست انخاصت تارٌخ اضاليً انذكتٕراِ ٔئاو عاصى اضًاعٍم كُعاٌ  9  9

 تارٌخ اضاليً انذكتٕراِ عبذانسكٍى صانر عبذانقادر فسم 11  11
ضدٍٍ ايتٍازاث)

 (ضٍاضً
 َاخر

 َاخست انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر اضراء عبذ انكرٌى عسٌس خًٍص  1  11

 َاخست انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر اضًٓاٌ ٍْٔب يُصٕر زطٍٍ  2  12

 راضبت انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر اٌاث يسًذ زًادي رزٍى   3  13

 راضبت انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر اٌت عبذ انسطٍ عبذ انُبً زطٍٍ   4  14

 َاخست  انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر رشا ازًذ َٕياٌ عبذ   5  15

 راضبت انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر زٌُب خٕاد ازًذ صانر   6  16

 َاخست انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر ضًا قاضى َدى عبذ   7  17

 َاخست انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر ضٓى صباذ كايم خضٍر   8  18

 راضبت انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر ضٍُاء ضهًاٌ يسًٕد عبذ هللا  9  19

 راضب انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر شاكر يسًٕد ٌاضٍٍ زًذ  11  21

 َاخست انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر عبٍر رشٍذ شاكر يسًٕد   11  21

 راضب انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر يثُى زارث يُصٕر ابراٍْى   12  22

 َاخر انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر مروان جمهور محمود اسماعيل  13  23

 راضب انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر يرٔاٌ قاضى زًادي يُصٕر   14  24

 راضبت انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر ميعاد ثائر لطيف محمد  15  25

 راضبت انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر َٕر رباذ يسًذ ضعٕدي   16  26

 راضبت انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر َٕر يظٓر عهً يدٍذ   17  27

 راضبت انعايت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر ْذٌم عهً زطٍٍ نفتت   18  28

 راضبت انخاصت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر ارٌح زطٍٍ عبذ هللا عهً  19  29

 راضبت انخاصت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر اًٌاٌ َٕياٌ يطٍر ازًذ   21  31

 راضب انخاصت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر خانذ ازًذ خًٍم عبذ هللا   21  31

 راضب انخاصت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر ياخذ كرٌى يسًٕد ٌٕضف  22  32
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 راضب انخاصت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر يسًذ خاضى رخٍّ ضهطاٌ   23  33

 َاخر انخاصت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر يصطفى زًٍذ ْادي زًٍذ   24  34

 َاخست انخاصت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر َضال عبذ اندهٍم زطٍٍ عهً   25  35

 راضب انخاصت تارٌخ اضاليً ياخطتٍر ٌاضر عثًاٌ عهً عبذ  26  36

 تارٌخ اضاليً ياخطتٍر ايمان فليح حسن جاسم  27  37
ايتٍازاث)تعٌٕض 

  يتضررٌٍ(
 َاخست

 تارٌخ اضاليً ياخطتٍر جعفر جاسم جواد كاظم  28  38
ايتٍازاث)تعٌٕض 

 يتضررٌٍ(
 راضب 

 تارٌخ اضاليً ياخطتٍر َٕر عاير يُصٕر عهً   29  39
ايتٍازاث) تعٌٕض 

 يتضررٌٍ (
 راضبت

 تارٌخ اضاليً ياخطتٍر َٕرِ عادل زطٍٍ يسًٕد   31  41
ايتٍازاث)تعٌٕض 

 يتضررٌٍ(
 راضبت

 تارٌخ اضاليً ياخطتٍر سجى محمد كريم عبد  31  41
رٔي ايتٍازاث)

 (شٓذاء انسشذ
 َاخست 

 َاخر انعايت تارٌخ زذٌج ياخطتٍر ازًذ عهً يُصٕر زطٍٍ  1  42

 راضب انعايت تارٌخ زذٌج ياخطتٍر ازًذ فانر زطٍ ابراٍْى  2  43

 َاخست انعايت تارٌخ زذٌج ياخطتٍر افٓاو ازًذ عباش يسًٕد  3  44

 َاخست انعايت تارٌخ زذٌج ياخطتٍر اياًَ ْٔبً صانر ازًذ   4  45

 راضبت انعايت تارٌخ زذٌج ياخطتٍر زيٍ عًراٌ يٕضى صانر   5  46

 َاخست انعايت تارٌخ زذٌج ياخطتٍر سهاد عباس كريم مجيد  6  47

 راضب   انعايت تارٌخ زذٌج ياخطتٍر ضٍاء يسًٕد يٕضى يرزِ  7  48

 َاخست انعايت تارٌخ زذٌج ياخطتٍر فاطًت يسًذ ازًذ عٍذاٌ   8  49

 َاخست انعايت تارٌخ زذٌج ياخطتٍر يرٌى زطٍٍ عهً َصٍف   9  51

 راضب انعايت تارٌخ زذٌج ياخطتٍر مهند نجيب عبد هللا ابراهيم  11  51

 راضبت انعايت تارٌخ زذٌج ياخطتٍر نسرين محمد حسن محمد  11  52

 َاخست انخاصت تارٌخ زذٌج ياخطتٍر رعذ خهف خرًٌظ خُا   12  53

 َاخر انخاصت تارٌخ زذٌج ياخطتٍر عبذ انسكٍى طهب خعفر يٓذي  13  54

 تارٌخ زذٌج ياخطتٍر كرار عبذ انطٍذ يضًٕو يٍُشذ  14  55
ايتٍازاث)رٔي 

 شٓذاء انسشذ(
 َاخر

 

 

 

 

 

  


