
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة ديالى

كلية التربية للعلوم االنسانية

ايكطِاجملُٛعاضِ ايطايبت
ايًػ١ ايعسب579١ٝفاطُ٘ قاضِ حمُد جاض1ِ
ايًػ١ ايعسب575١ٝحطاّ محد َطًو صفس2
ايًػ١ ايعسب558١ٝشٜٓب فالح َٗدٟ عبد3
ايًػ١ ايعسب558١ٝحٓني جًٌٝ ابساِٖٝ حمُٛد4
ايًػ١ ايعسب558١َٝٝالد باقس عبد ابسا5ِٖٝ
ايًػ١ ايعسب558١ٝزضٌ صاحل عٛاد غػ6٘
ايًػ١ ايعسب557١ْٝبأ حمُد دمِ عبد اهلل7
ايًػ١ ايعسب557١ٝفاطُ٘ ضاَٞ ْٜٛظ جاض8ِ
ايًػ١ ايعسب557١َٝسِٜ طايب جطاّ حمُد9

ايًػ١ ايعسب556١ٝيٝٓا عًٞ حطني ع10ًٞ
ايًػ١ ايعسب555١ٝبتٍٛ عصاّ امحد َصطف11٢
ايًػ١ ايعسب554١ْٝرباع امساعٌٝ ابساِٖٝ ع12ًٟٛٝ
ايًػ١ ايعسب554١ٝثسٜا عباع محد حٓظ13ٌ
ايًػ١ ايعسب553١ٝٚضٔ عًٞ امحد عباع14
ايًػ١ ايعسب552١ْٝٛز صباح َٗدٟ صاحل15
ايًػ١ ايعسب552١َٝصطف٢ طايب ناظِ محد16
ايًػ١ ايعسب551١ٝزؤ٣ خًٌٝ ابساِٖٝ امحد17
ايًػ١ ايعسب551١ٝانساّ ناٌَ حطٔ غٗاب18
ايًػ١ ايعسب551١ٝزضٌ خمٝرب ْاصس حطني19
ايًػ١ ايعسب550١ٝزضٌ ٖالٍ عًٞ محٛد20ٟ
ايًػ١ ايعسب550١ٝاٜ٘ خايد ْاصس حطني21
ايًػ١ ايعسب550١ٝصاحل صالح َٗدٟ صاحل22
ايًػ١ ايعسب549١ٝضٛالف امحد عًٞ ٖال23ٍ
ايًػ١ ايعسب549١ٝزضٌ قحطإ خًف ع24ًٞ
ايًػ١ ايعسب549١ٖٝاي١ باضِ نسِٜ ابسا25ِٖٝ
ايًػ١ ايعسب549١َٝٓاز َصٖس زٚضإ ابسا26ِٖٝ
ايًػ١ ايعسب549١ٝحطني عبٛد عٛد٠ عبٛد27
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ايًػ١ ايعسب548١ٝغر٣ ضامل حمُد زشٚق28ٞ
ايًػ١ ايعسب548١ٝضس٣ ْٛح دعري ٜٛضف29
ايًػ١ ايعسب548١ٖٝب٘ جاضِ صكس شٜدا30ٕ
ايًػ١ ايعسب548١ٝاضسا٤ عدْإ ٖادٟ دٚالب31
ايًػ١ ايعسب547١ٝاْظ جاضِ حمُد عًٛا32ٕ
ايًػ١ ايعسب547١ٝشٖسا٤ غٓٝف ٜاع ٖاد33ٟ
ايًػ١ ايعسب546١ٝغفسإ امحد ٚحٝد ضبيت34
ايًػ١ ايعسب546١ٝشٖسا٤ ط٘ خًف نػه35ٍٛ
ايًػ١ ايعسب546١ٝحٝدز ثاَس ٖٚاب امحد36
ايًػ١ ايعسب546١ٝعًٞ عبد ايسشام عبد يفت37٘
ايًػ١ ايعسب546١ٝاال٤ باضِ عٓاد عبد اهلل38
ايًػ١ ايعسب545١ٝضح٢ نسِٜ حطني ع39ًٞ
ايًػ١ ايعسب545١ٝعًٞ عدْإ حمُد عدٚا40ٕ
ايًػ١ ايعسب545١ٝشٖسا٤ عًٞ حطني عبد41
ايًػ١ ايعسب543١ٖٝدٌٜ حمُد ط٘ ع42ًٟٛٝ
ايًػ١ ايعسب543١ٝفاطُ٘ ضالّ عبد جسٜر43ٟ
ايًػ١ ايعسب543١َٝٝالد عباع نسِٜ جمٝد44
ايًػ١ ايعسب542١ٝشٖسا٤ باضِ ناظِ عبد احلط45ٔ
ايًػ١ ايعسب542١ٝاميإ قٝظ محدإ ابسا46ِٖٝ
ايًػ١ ايعسب540١ٝاٜ٘ َٗٓد غاٜب شٜدا47ٕ
ايًػ١ ايعسب540١ٝعًٞ قادز امحد جباز48
ايًػ١ ايعسب540١ٝادزٜظ نسِٜ غهس محٝد49
ايًػ١ ايعسب540١ٝخدجي٘ َهٞ صاحل حطني50
ايًػ١ ايعسب540١ٝحمُد فا٥ص صاحل ابسا51ِٖٝ
ايًػ١ ايعسب539١ٝبًكٝظ َٓرز عدْإ ابسا52ِٖٝ
ايًػ١ ايعسب539١ٝتبازى جعفس امحد عباع53
ايًػ١ ايعسب539١ْٝد٣ قاضِ عبد اهلادٟ حمُد54
ايًػ١ ايعسب539١ٝحمُد عُاد عادٍ فسَا55ٕ
ايًػ١ ايعسب539١ٝفاط١ُ صالح امحد جاض56ِ
ايًػ١ ايعسب539١ٝفاطُ٘ امحد حمُد ابسا57ِٖٝ
ايًػ١ ايعسب538١ٝشٖسا٤ صبحٞ خًف عباع58
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ايًػ١ ايعسب538١ٝعًٝا٤ حطٔ امساعٌٝ حمُد59
ايًػ١ ايعسب538١ٝحرٜف١ ابساِٖٝ عدْإ صاحل60
ايًػ١ ايعسب537١ٝصبا جاضِ ضاَٞ عبد ع61ًٞ
ايًػ١ ايعسب537١َٝسِٜ صالح عبد ايكادز صاحل62
ايًػ١ ايعسب536١ْٝٛز حطني غٗاب محد63
ايًػ١ ايعسب536١ٖٝد٣ عُاز امحد حمُد64
ايًػ١ ايعسب535١ٝامئ طالٍ حامت تٛفٝل65
ايًػ١ ايعسب535١ٝزغد امحد حانِ ْصٝف66
ايًػ١ ايعسب534١ٝضٓا٤ َصٖس ط٘ ٜاضني67
ايًػ١ ايعسب534١ٝشٜٓب حطني عًٞ حط68ٔ
ايًػ١ ايعسب533١ْٝٛز عًٞ احمٝطٔ جاض69ِ
ايًػ١ ايعسب533١ٝا١ٜ ٜاع خضري عباع70
ايًػ١ ايعسب533١ٝزقٝ٘ ٖاغِ حطني ع71ًٞ
ايًػ١ ايعسب533١ٝعا٥ػ٘ عًٞ حطني جاض72ِ
ايًػ١ ايعسب532١َٝسِٜ يطٝف عًهِ قاض73ِ
ايًػ١ ايعسب532١ٖٝاجس عًٛإ حطني جاض74ِ
ايًػ١ ايعسب532١ٝحٛزا٤ عًٞ عبد اجلباز ايٝاع75
ايًػ١ ايعسب531١ٝمتازا ضسحإ ذٜاب تا76ٜ٘
ايًػ١ ايعسب530١ٝافساح جًٌٝ صالٍ جٛاَري77
ايًػ١ ايعسب529١ٝعًٞ ٜٛضف عبد جمٝد78
ايًػ١ ايعسب529١ٝاضا١َ امساعٌٝ حمُد غهس79
ايًػ١ ايعسب529١ٝحمُد َصٖس حمُٛد خًف80
ايًػ١ ايعسب528١ٝعا٥ػ٘ ضامل ضًُإ اَني81
ايًػ١ ايعسب528١ٝشٜٓب عبد االَري عٝط٢ ضًُا82ٕ
ايًػ١ ايعسب528١ٖٝجسإ عُس عبد صاحل83
ايًػ١ ايعسب527١ٝغسَني صدز ايدٜٔ ٖادٟ حبس84
ايًػ١ ايعسب527١ٝاهلاّ عبد اجلباز حمُٛد حصا85ّ
ايًػ١ ايعسب527١ٝضج٢ ْصري حمُد عًٞ عبد اهلل86
ايًػ١ ايعسب527١ٖٝدٌٜ حاَد امحد عبد اهلل87
ايًػ١ ايعسب527١ٝامحد حمازب زٚنإ زغٝد88
ايًػ١ ايعسب526١ٝضُٝا٤ صفا٤ حطٔ حط89ٕٛ
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ايًػ١ ايعسب525١ٝٚصاٍ جٓعإ ٖصاع زغٝد90
ايًػ١ ايعسب525١ٝدعا٤ عًٞ غٗاب امحد91
ايًػ١ ايعسب525١ٝعبد نسِٜ جاضِ حمُد92
ايًػ١ ايعسب524١ٝحٓإ حطٔ عًٞ حطني93
ايًػ١ ايعسب523١َٝصطف٢ خضري حمُد حطني94
ايًػ١ ايعسب523١ٝقاضِ محٝد ز١ٜ زٜػا95ٕ
ايًػ١ ايعسب523١ٝعرزا٤ حطٔ امساعٌٝ حمُد96
ايًػ١ ايعسب523١ٜٝطس٣ حمُد حمُٛد حطني97
ايًػ١ ايعسب522١ٝفاط١ُ خضري حمُد ح98ًٛٝ
ايًػ١ ايعسب522١ٝآٜاع ضًُإ ابساِٖٝ حمُٛد99
ايًػ١ ايعسب521١ٝغفسإ جعفس عًٞ حمُد100
ايًػ١ ايعسب521١ٝٚدٜإ عًٞ زاغد عسضا101ٕ
ايًػ١ ايعسب521١ٝاٜ٘ خري اهلل ضًُإ غا102ٟٚ
ايًػ١ ايعسب520١ٝاضسا٤ جمٝد محٝد صاحل103
ايًػ١ ايعسب520١ٝغُٝا٤ ْصري فاضٌ حطني104
ايًػ١ ايعسب٢ْٗ520١ٝ ثا٥س ْعُإ حط105ٔ
ايًػ١ ايعسب520١ٝاشٖاز عدْإ َطسٖد جاض106ِ
ايًػ١ ايعسب520١ْٝٛز اهلد٣ حطٔ خًف حط107ٔ
ايًػ١ ايعسب520١ٝحٓني ٚيٝد عدْإ َتعب108
ايًػ١ ايعسب520١ٝامحد ثا٥س عًٞ حطني109
ايًػ١ ايعسب519١َٝٝطا٤ صاحل َٗدٟ حمُٛد110
ايًػ١ ايعسب519١َٝسِٜ جاضِ نسِٜ حمُد111
ايًػ١ ايعسب518١ٖٝٓد امساعٌٝ حمُد ناظ112ِ
ايًػ١ ايعسب518١ٝاْظ شٜد َٗدٟ صاحل113
ايًػ١ ايعسب518١ٝغٗد عبد ايهسِٜ ٖادٟ جاض114ِ
ايًػ١ ايعسب518١ٝضج٢ عبد ايًطٝف عبعٛب ضبع115
ايًػ١ ايعسب518١ٝا١َُٝ خايد ْاصس حطني116
ايًػ١ ايعسب518١ٝشٜدٕٚ حطاّ ايدٜٔ حمُد صاحل117
ايًػ١ ايعسب518١ٝفاطُ٘ َٗدٟ عبٛد حمٝط118ٔ
ايًػ١ ايعسب518١ٝشٖٛز ضالّ عٝدإ شٜدا119ٕ
ايًػ١ ايعسب517١ٝمساٖس يطٝف جاضِ حمُد120
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ايًػ١ ايعسب517١ٝزحاب حطني ناظِ ضبع121
ايًػ١ ايعسب517١ٝامحد حهُت خًٌٝ امساع122ٌٝ
ايًػ١ ايعسب516١ٝجٝٗإ حمُد ط٘ عبد123
ايًػ١ ايعسب516١ٖٝد٣ صباح ْادز ع124ًٞ
ايًػ١ ايعسب516١ٝغٗد َٗٓد صاحل ابسا125ِٖٝ
ايًػ١ ايعسب516١ٝضسٚز جطاّ حمُد ضحاب126
ايًػ١ ايعسب516١ٝغٗد صاحل زحِٝ َصطف127٢
ايًػ١ ايعسب516١ْٝطا٥ِ محٝد عباع حمُد128
ايًػ١ ايعسب516١َٝستض٢ حطني ضًُإ َسبط129
ايًػ١ ايعسب515١ٝحٛزا٤ جاضِ ابساِٖٝ ٖاد130ٟ
ايًػ١ ايعسب515١ٝزحاب حطني خًٝف٘ عبد131
ايًػ١ ايعسب515١ٝشٜٓب عًٞ حطٕٛ َصطف132٢
ايًػ١ ايعسب515١َٝصطف٢ امحد حمُٛد زدا133ّ
ايًػ١ ايعسب515١ٝفاطُ٘ امحد ضعٝد ٚدع134
ايًػ١ ايعسب515١ٝا١َٓ اٜٛب مجع١ حط135ٔ
ايًػ١ ايعسب515١ٝضاز٠ صهبإ داخٌ فٗد136
ايًػ١ ايعسب514١ٝزفٌ حمُٛد ٖالٍ ضًطا137ٕ
ايًػ١ ايعسب514١ٝنساز ثاٜس حطٔ ْدا138
ايًػ١ ايعسب514١ٝاال٤ عباع محٝد مسني139
ايًػ١ ايعسب514١ٖٝاغِ مجٌٝ جاضِ حمُد140
ايًػ١ ايعسب513١ٝشٖسا٤ َدحت صاحب حي141٢ٝ
ايًػ١ ايعسب513١ٝمتاز٠ عبدايباقٞ عدْإ خ142ًٌٝ
ايًػ١ ايعسب513١ٝي٢ًٝ عادٍ عباع ادعني143
ايًػ١ ايعسب513١ٝغفسإ َاٖس حمُٛد عبداحلط144ٔ
ايًػ١ ايعسب513١ٝعا٥ػ١ خضري ٖٓدٟ غٗاب145
ايًػ١ ايعسب513١ٜٝٛضف ٜاضني حطٔ مجع146١
ايًػ١ ايعسب513١ٝعال٤ حمُد حمطٔ محٝد147
ايًػ١ ايعسب512١ٝحمُد اجٛد امحد ْع148ُ٘
ايًػ١ ايعسب512١َٝستض٢ جابس محٝد حمُد149
ايًػ١ ايعسب512١ٝفازع عدْإ غهس حمُٛد150
ايًػ١ ايعسب512١ٝشٜٓب فاضٌ عباع حطني151
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ايًػ١ ايعسب512١ٝامحد صاحل َٗدٟ زمحا152ٕ
ايًػ١ ايعسب512١ٝعُس َاشٕ شٜد ضًُا153ٕ
ايًػ١ ايعسب511١ٝحمُد زٚضإ حطٔ ْدا154
ايًػ١ ايعسب510١ٝشبٝدٙ ضًُإ حمُد جرب155
ايًػ١ ايعسب510١ٝبتٍٛ ضعد حمُد محٝد156
ايًػ١ ايعسب510١ٝضسغاّ امحد ناظِ عبٝد157
ايًػ١ ايعسب510١ٝشٖسا٤ جاضِ محٝد نس158ِٜ
ايًػ١ ايعسب510١ٝاضاَ٘ عال٤ امساعٌٝ محد159
ايًػ١ ايعسب510١َٝٝجِ خٛاّ عًٛإ حطني160
ايًػ١ ايعسب510١ٝبسام ضًُإ طعُ٘ ع161ًٞ
ايًػ١ ايعسب510١ٝزفٌ زٚنإ جداع فٝاض162
ايًػ١ ايعسب510١ْٝبأ َٛفل ٖاتف عبٛد163
ايًػ١ ايعسب509١ٝغٗد عُاد ٖصبس عبد اهلل164
ايًػ١ ايعسب508١ٝشٖسا٤ حمُٛد َٗدٟ جاض165ِ
ايًػ١ ايعسب508١ٜٝاضس خًف حمُد امحد166
ايًػ١ ايعسب508١ٝاال٤ عدْإ صاحل ضًُا167ٕ
ايًػ١ ايعسب508١ٝامحد زَإ صهس شْٝد168
ايًػ١ ايعسب508١ٝحطٔ مخٝظ ضًَٛٞ محاد169ٟ
ايًػ١ ايعسب508١ٝامحد فٝصٌ حمُٛد عباع170


