
 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

جاحمد كمال عبد الرحمن عطية1
جاحمد محمود عباس خلف2
جاسعد ستار حميد محمد3
جاشواق عالء احمد مجيد4
جاميرة ابراهيم عبد الرزاق محمد5
جبيداء انور حيدر مايخان6
جتقى عبد الخالق حميد مجيد7
ج حسين كريم مولود سباح8
جدعاء فالح حسن خلف9

جدعاء محمد عبد لفتة10
جرسل عبد الرحيم إسماعيل كاظم11
جرعد عبد الرزاق صالح حسين12
جزهراء عامر جليل خليل13
جزينب خضير جنبد جاسم14
جزينب محمود فاضل احمد15
جزينب ياسين هادي احمد16
جسارة حسين ياسين عبد الرحيم17
جسماح مقداد حكيم حسين18
جسيناء اسماعيل سلطان سبتي19
جشادان احسان عبداهلل شمة20
جشامل صبار علوان مهدي21
جشهد دلير احمد محمد22
جصفاء علي رشيد سعيد23
جصالح حسب اهلل حسين  علي24
جعبداهلل ابراهيم كاظم حسين25
جعز الدين علي مسلم صالح26
جعالء كريم ياسين خضير27
جغزوان عدنان محمود رويشد28
جغفران عصام رشيد حميد29
جغفران نجم خورشيد احمد30
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(2016-2015) جدول درجات اإلمتحان النهائي للعام الدراسي 

الدراسة الصباحية/ قسم القانون 

الثالثة: المرحلة 

اسم المادة

عبةاسم الطالب
الش ت

النتيجة

جقحطان عيدان مصطفى جمعة31
جقصي داود سليم حسن32
جكريم علي كاظم خليل33
جماهر رياض شنيف علوان34
جمثنى عبد الحكيم محمد سلمان35
جمحمد اسماعيل محمد عنكوش36
جمحمد بشار عزيز قادر37
جمحمد جواد شاكر محمود38
جمحمد عبد الواحد مهدي محمد39
جمحمد عبود تركان حمد40
جمحمد عدنان علي ناجي41
جمحمود انور حيدر مايخان42
جمروة علي حسن خميس43
جموج عدي محمد فتاح44
جميساء عبد المنعم رشيد عبد45
جنبيل وليد حسن رحيم46
جنداء حسين مبارك إبراهيم47
جنور حكمان علوان عباس48
جنور رياض عدنان جاسم49
جهالة ساجد محمود حسين50
جمؤجلة/ هدى بكر محمد كاظم51
جهدى صالح علي صالح52
جوليد ابراهيم محمد محيسن53
جياسر سلمان كتاب درب54
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