
 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

داستضافة الى/ االء قاسم امين عبداهلل 1
داحمد حافظ ناصر حسين2
داحمد علي احمد كنعان3
داسراء فاضل سالم زيدان4
داسيل حامد شكر عزيز5
دامل عالء صائب حسين6
دامنية ستار جاسم مغير7
دبشائر هزبر عباس حسن8
دمؤجل/ جاسم محمد عبد الرضا كاطع 9

دحسن حسب اهلل إسماعيل خليل10
دحنين عبد الوهاب حسين محمود11
دحوراء عبد الكريم حسن وزكة12
دحيدر علي خميس عباس13
دحيدر عمران عبد الرحمن عبد اهلل14
درسل عمر حسين حمد15
درسل محمد احمد مصطفى16
درسل محمد علي طاهر17
درشيد حامد رشيد فياض18
درعد فائز علي مدب19
درنا فؤاد عواد عبد20
درواء حسن علي مجيد21
دزهراء خليل إبراهيم طه22
دزينب صالح حسن منصور23
دسارة محمد رضا حسن24
دسرور حسام هادي سلمان25
دسعد ثابت مرشود حسن26
داستضافه الى/ سالم رزاق احمد 27
دسوالف وليد فاضل عليوي28
دشهد سالم إبراهيم محمد29
دضياء جبار ناجي حسن30
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اسم المادة

عبةاسم الطالب
الش ت

النتيجة

دطيبة جميل جاسم محمد31
دعائشة كامل حسن نصيف32
دعبد الرحمن نور الدين  ادهم طاهر33
دعبد السميع ابراهيم إسماعيل مزبان34
دعلي حسين علي هادي35
دعمر علي جاسم حمودي36
دفاطمة ثامر جالب زاير37
دفرح مظفر شاكر محمود38
دفهد انور مسافر متعب39
دقاسم علي عبد الرحمن جاسم40
دكافي سلمان محمد محمود41
دمحمد جمال جداع حبيب42
دمحمد رعد محمود محمد43
دمحمد عدنان حاتم علوان44
دمحمد كريم احمد سعود45
دمحمد يعكوب توفيق شهاب46
دمصطفى احمد هادي إسماعيل47
دمصطفى كريم إسماعيل عجاج48
دمصطفى محمد صالح سلمان49
داستضافه الى/ منتظر سعد محسن 50
دنهى علي إبراهيم عليوي51
دنور سعد جاسم محمد52
دهشام سامي جاسم كردي53
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