
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 رئاســـة جامعة ديـــــاىل

 كلية الرتبية البدنية

 وعلوم الرياضة 

 

 

 
 

 

 رقم الشهادة االسم

Gelawi Sultan Abtan CSD0001 

Gelawi Sultan Abtan CSD0002 

Gelawi Sultan Abtan CSD0003 

ghazwan sadiq Bunyan CSD0004 

ghazwan sadiq Bunyan CSD0005 

Mitham Hammad Marhij CSD0006 

MOHAMMED MUAYAD JAWAD AL-RAHEEM CSD0007 

Omar Hamdi Abdulrahman CSD0008 

Saif abbas hadi CSD0009 

Sajad jaleel abd alhasin CSD0010 

Taha abdulellah Jassim CSD0011 

 CSD0012 ا.م.د. برزان مٌسر الحـــامد

 CSD0013 ابتهال تركً عبد الحسٌن

 CSD0014 احمد بدري خضر

 CSD0015 احمد جمال عواد

 CSD0016 احمد حسٌن علً

 CSD0017 احمد سعٌد محمد

 CSD0018 احمد سلمان صالح

 CSD0019 احمد عقٌل

 CSD0020 احمد كاظم شنان

 CSD0021 احمد محمد فرحان

 CSD0022 احمد مكً عبد

 CSD0023 اسماعٌل قاسم جمٌل

 CSD0024 اضواء ورور نعمة

 CSD0025 افراح علً عبداالمٌر

 CSD0026 االء عبد الحسٌن علوان

 CSD0027 امجد محمد وهاب

 CSD0028 امٌر شمخً نور

 CSD0029 انمار عدنان جواد كاظم

 CSD0030 اٌاد سعدون عبد الرضا

 CSD0031 اٌاد علً محمد

 CSD0032 اٌثار حمدي عبد الرحمن

 CSD0033 إسراء عبد علً حسن
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 CSD0034 إنتظار جاسم جبر

 CSD0035 أ.مؤٌد حسٌن منشد

 CSD0036 أحمد عامر كامل

 CSD0037 باسم خضٌر عباس

 CSD0038 براء خلف حمادي

 CSD0039 بالل خاشع عبد الفتاح

 CSD0040 تحسٌن علً حاتم

 CSD0041 تغرٌد احمد عمران

 CSD0042 جمال عبدالكرٌم حمٌد

 CSD0043 حسام داود سلمان جالل

 CSD0044 حسٌن علٌوي حسن

 CSD0045 حمٌد مجٌد عبد الجبار

 CSD0046 حنان نجم عبد علً

 CSD0047 حنٌن مٌسم عباس

 CSD0048 حٌدر خلٌل ابراهٌم عبدالوهاب

 CSD0049 حٌدر علً موسى

 CSD0050 خالد اسود الٌخ

 CSD0051 د. احمد عبدهللا حمٌد

 CSD0052 د. اسراء غانم عبد فتحً

 CSD0053 د. حسام سعٌد العارضً

 CSD0054 د. حٌدر حسن عبٌد

 CSD0055 د. حٌدر مهدي حمزة الشرٌفً

 CSD0056 د. سكٌنة عزٌز عباس الفتلً

 CSD0057 د. عدي فارس وشٌل

 CSD0058 د. محمد نعمان عطا هللا

 CSD0059 د.احمد سعٌد رشٌد حسٌن الطائً

 CSD0060 د.جبار كاظم المال

 CSD0061 د.خالد جبار مطشر

 CSD0062 د.رائد مجبل عبدهللا

 CSD0063 د.عالء محٌبس طعمه

 CSD0064 د.لٌث اسماعٌل ابراهٌم محمد

 CSD0065 د.ولٌد خالد حمادي عبد

 CSD0066 دعاء عالء عبد الرسول

 CSD0067 دعاء محمد باجً

 CSD0068 رحٌم راضً الخزاعً

 CSD0069 رسل محمد عبد الوهاب

 CSD0070 رشا طالب ذٌاب
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 CSD0071 رشا كاظم مهدي

 CSD0072 رعد عجٌل بستان

 CSD0073 رٌاض حمزة عبود

 CSD0074 زهراء عبد الرضا باقر علً الفٌاض

 CSD0075 زهراء فاضل عباس

 CSD0076 زٌاد مشعل فرحان

 CSD0077 زٌنب حسٌن علوان

 CSD0078 زٌنب صباح عبد الرضا

 CSD0079 زٌنب عبدهللا حسون

 CSD0080 زٌنب ٌوسف شمخً

 CSD0081 زٌنة جمٌل رحٌم

 CSD0082 سارة ماجد كامل

 CSD0083 سارة ماجد كامل

 CSD0084 ساره شرٌف عاكول

 CSD0085 ساره طالب كاظم

 CSD0086 سامر سعدون عبد الرضا الربٌعً

 CSD0087 ساهرة حسن ابراهٌم

 CSD0088 سرى احسان عبد

 CSD0089 سرى ثامر عبد العزٌز

 CSD0090 سعد صالح عبد االمٌر

 CSD0091 سما حسٌن علً

 CSD0092 سماح رشٌد حسن

 CSD0093 سندس فاروق حونً

 CSD0094 سها.عباس عبود

 CSD0095 سهاد حسن اعبٌد

 CSD0096 سوالف محمد خورشٌد وٌس دلو

 CSD0097 سٌف علً ٌحٌى

 CSD0098 سٌف محمد عبد الرحمن

 CSD0099 شفاء غنً راضً

 CSD0100 شٌماء رافع سلطان

 CSD0101 شٌماء عبٌس حسٌن

 CSD0102 صبا حازم العباسً

 CSD0103 صبا مكً عبد

 CSD0104 صحاري موفق محمود

 CSD0105 صالح عوده عبد االمٌر

 CSD0106 ضحى كرٌم شنٌشل

 CSD0107 طارق رفعت منت
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 CSD0108 طه عبداالله جاسم

 CSD0109 طٌف اٌاد هادي

 CSD0110 عادل إسماعٌل كاظم

 CSD0111 عادل صبحً معتوك

 CSD0112 عاٌد كرٌم الكنانً

 CSD0113 عباس فاضل عباس الخالدي

 CSD0114 عبدالودود صبٌح عبدالودود الشاوي

 CSD0115 عالء حازم جاسم

 CSD0116 عالء خلف عبد الزهرة

 CSD0117 عالء فاروق رسول

 CSD0118 علً حسٌن مزهر المسعود

 CSD0119 علً سعدون كاظم

 CSD0120 علً عبد الكاظم عباس علً

 CSD0121 علً عبدالرزاق عبدالزهرة

 CSD0122 علً عبٌد ردام الطائً

 CSD0123 علً مزهر رسن

 CSD0124 علً مكً عبد نصار

 CSD0125 علٌاء سهٌل نجم عبد

 CSD0126 علٌاء وهاب إبراهٌم

 CSD0127 عمر رشٌد حسٌن

 CSD0128 عمر صادق شالل

 CSD0129 عمر غالً فهد

 CSD0130 عمر مال هللا شرقً

 CSD0131 عمر مال هللا شرقً

 CSD0132 فاضل عبد العباس عطا هللا

 CSD0133 فاطمة هادي كرٌم

 CSD0134 فراس نعٌم جاسم

 CSD0135 كرار حٌدر علً

 CSD0136 كرار حٌدر علً

 CSD0137 كرار محمد فاضل

 CSD0138 كوثر عصام حمٌد

 CSD0139 لٌلى سعدهلل ناجً

 CSD0140 م. د. مٌسون عبد االمٌر محمد

 CSD0141 م. ٌاسر محمود وهٌب المكدمً

 CSD0142 م.د افتخار مزهر علً عداي

 CSD0143 م.د علً خلٌفة برٌص

 CSD0144 م.د مضر عبد الحسٌن مهدي
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 CSD0145 م.د. وسام نجم محمد

 CSD0146 م.داٌناس مكً عبد نصار

 CSD0147 م.سنان عبد الحسٌن علً

 CSD0148 م.م امٌر جبار كاظم المال

 CSD0149 م.م أٌاد نصٌف جاسم

 CSD0150 م.م حسٌن علً حمٌد

 CSD0151 م.م صادق جعفر عزٌز الموسوي

 CSD0152 م.م معن عبد القادر ابراهٌم

 CSD0153 م.م. أحمد صٌهود هاشم

 CSD0154 م.م. حمزة بركات حبٌب

 CSD0155 م.م.محمد هانً حسٌن

 CSD0156 ماجد جاسب ملك

 CSD0157 ماجد محمد مساعد

 CSD0158 مآثر باقر حسٌن

 CSD0159 مثنى ستار حسٌن

 CSD0160 محسن جبار كبٌان

 CSD0161 محمد أحمد خلٌل

 CSD0162 محمد جاسم محمد

 CSD0163 محمد سعد محمد

 CSD0164 مروان عبد اللطٌف عبد الجبار

 CSD0165 مرٌم حسٌن فرهود

 CSD0166 مصطفى ابراهٌم هاشم

 CSD0167 مصطفى أحمد عرٌبً

 CSD0168 مصطفى كاظم علً

 CSD0169 مصطفى ولٌد عواد الفهداوي

 CSD0170 مقداد غضبان لطٌف

 CSD0171 مقداد لطٌف خلف

 CSD0172 مناف عبد العزٌز محمد شعبان

 CSD0173 مٌس هٌبت حمٌد

 CSD0174 نادٌة هاشم محمد

 CSD0175 نائر عبد الباري مدلول

 CSD0176 نبٌل حسٌن عباس

 CSD0177 نجالء جبار جاسم

 CSD0178 نزار علً جبار

 CSD0179 نزار ناظم حمٌد

 CSD0180 نشوان سعود عبد العزٌز

 CSD0181 نصر خالد عبد الرزاق
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 CSD0182 نهى عبد الجلٌل عمران

 CSD0183 نوال عباس عكال

 CSD0184 نور حسن علً

 CSD0185 نور سعدهلل ناجً

 CSD0186 هبة محمد وهاب

 CSD0187 هبه جاسم حمزه

 CSD0188 هدى قحطان طعمة

 CSD0189 هناء كاظم شنان

 CSD0190 هند حامد عناد

 CSD0191 وسام عبد الرزاق جبارة

 CSD0192 وعد سلمان مانع

 CSD0193 وفاء حازم صالح

 CSD0194 ٌاسر غانم ٌحٌى

 CSD0195 ٌاسمٌن حاتم بدٌد

 CSD0196 ٌاسٌن علً خلف

 CSD0197 ٌحٌى عبٌد ردام

 CSD0198 غزوان فٌصل غازي

 CSD0199 هاجر مزهر علوان

 


