
 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

هـاحمد سبهان عبد صالح مهدي1
هـادهام عبد الكريم مصطفى محمد2
هـامنة فائق كاظم مهدي3
هـانمار حسن كاظم علي4
هـايات صفاء حمزة عباس5
هـايالف نبيل مجيد رشيد6
هـبراء طه ابراهيم جواد7
هـبسام محمد داود سالم8
هـحذام احمد علوان إسماعيل9

هـحسن كرهب دواس مسير10
هـحسناء نعمان حسن حمد11
هـحسين بديع كاظم عبد الرضا12
هـاستضافه الى/ حسين طوفان مزهر 13
هـحسين عباس حسين حمه14
هـحيدر فتح اهلل حسين رشيد15
هـختام صكبان محسن حسين16
هـخنساء عالء محمد يوسف17
هـريام صالح قدوري عباس18
هـريام محمد حميد عايد19
هـزهرة سليم جاسم دلي20
هـزينب اسعد سلمان داود21
هـزينب رعد علي خميس22
هـزينب محمود احمد حسين23
هـسالم محمد حسن حسين24
هـسناء عبد الكريم جاسم محمد25
هـسيماء كاظم جواد مصلح26
هـشهد محمود حسون علي27
هـشيماء كريم جبار حميد28
هـصابر كامل رحم حسين29
هـعلياء محمود  علي حمود30
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اسم المادة

عبةاسم الطالب
الش ت

النتيجة

هـعمران عنيد جسام محمد31
هـ فؤاد صالح نوري عزيز32
هـمحمد نجم عبد خميس33
هـمحمد ياس علي داود34
هـمروة رشيد احمد سعد اهلل35
هـمصطفى احمد موسى عبد الحسن36
هـ%100امتحان / مصطفى حسن درويش 37
هـمؤجلة/ مها عبد الكريم حميد 38
هـمياسة طالب موسى شهاب39
هـمينا قحطان عبد المجيد حميد40
هـنهاد عادل خالد عبداهلل41
هـ%100امتحان من / هادي عبد محمد خميس 42
هـهجران هاتف مجيد عبداهلل43
هـهدية عماد عبد المطلب صالح44
هـوسام مؤيد كامل مجيد45
هـيوسف محمد جاسم حمود46
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