
 جامعة ديالى

كلية القانون والعلوم السياسية 

(2016-2015) جدول درجات اإلمتحان النهائي للعام الدراسي 

الدراسة الصباحية/ قسم القانون 

الثالثة: المرحلة 

اسم المادة

عبةاسم الطالب
الش

أاالء مهدي صالح سمين1
أاحمد اكرم سعيد نهير2
أاحمد حامد عبود حسن3
أاحمد عامر حامد عثمان4
أاحمد فيصل احمد عبود5
أازىر خير اهلل عدنان علي6
أاستبرق مهدي كاظم عبود7
أانور فوزي خلف محمد8
أايات رعد عبد رسول كامل9

أايالف عبد الحسن عبد القادر فرج10
أايالف ىادي جواد ىادي11
أايو علي مجيد حميد12
أبيداء ابراىيم يحيى فارس13
أحمزة ياس جهاد مهدي14
أحيدر سالم صادق كاظم15
أخالد وليد توفيق احمد16
أداليا اركان إبراىيم عبد17
أريم رشيد حميد درويش18
أزىراء حاتم احمد ياسين19
أزىراء نوفل محمد مصطفى20
أزينب رشدي رحيم نجم21
أزينب عبد السالم ستار كاظم22
أزينب علي جاسم عبد23
أسجى اسماعيل خليل إبراىيم24
أسجى علي حسن حسين25
أسجى عماد ياسين عباس26
أسالم طو كاظم منهل27
أسالم مطشر كرمش حسن28
أسالم ىاشم عبد الحسن ىتو29
أسماء فالح مهدي جاسم30
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اسم المادة

عبةاسم الطالب
الش ت

النتيجة

أسيف حازم ىيالن محمد31
أسيف سعد سليمان حسن32
أشيماء عامر جبار جواد33
أضرغام فارس جاسم محمد34
أعلي ىادي نجم عبد الوىاب35
أغصون حميد خضير عباس36
أفاطمة جبار حماخان باوه37
أفاطمة سلمان عبود عبداهلل38
أفرقان علي حسين علوان39
أفالح قاسم صادق منصور40
أقصي ثائر عبد الرحمن عليوي41
أكرار عبد االمير نجم عبد األمير42
أكوثر عماد ىادي حسين43
أالرا مقداد عبد خماس44
أليث علي عباس رشيد45
أمحمد اكرم محمد حسن46
أمحمد تركي احمد نزال47
أمحمد كمال جدعان علي48
أمحمد مزىر خلف إبراىيم49
أمروة محي دواي علوان50
أمصطفى شهاب احمد حسين51
أمصطفى نصر  جواد حبيب52
أمنذر عبد الناصر يوسف عبد الكريم53
أنور الهدى حيدر محمد ىادي حسين54
أىدى احمد عبود حسين55
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