
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي          

           جامعة ديالى                                                                                           

كلية القانون والعلوم السياسية                                                                               

      قسم العلوم السياسية                                                                                     

المالحظاتالشعبةاسم الطالبت

أاحمد حميد محمد حسن1

أاحمد سعد كاظم خميس2

أاحمد عباس محمد جاسم3

أاحمد عبدالخالق حميد4

أاحمد غازي عبد محمد5

أاحمد لؤي خضير عباس6

أأخالص حسين عبد7

أأخالص عيدان محمد علي8

أأديان خالد عبدالرزاق9

أأكرم ناجي ظاهر حسن10

أأنسام فؤاد عبد فرهود11

أآيات اسماعيل ابراهيم12

أأيسر أديب عبدالحسين13

أآية ساجد ابراهيم حسين14

أايمان عبد علي مجيد15

أايمان قاسم محمود16

أبان نزار محمد شهاب17

أبشرى زيد نايف رجب18

أبشير كريم علي مخلف19

أتبارك مقداد ابراهيم20

أتقوى خليل ابراهيم21

أتمام علي كرجي احمد22

أجمانة فيصل مجيد23

أحامد مؤيد مهدي علي24

أحسن عبدالرحمن حسن25

أحسين رعد فاضل26

أحسين مجيد حميد27

أحنين رائد اسماعيل28

أحيدر صباح محسن29

أحوراء عباس علي30

أداليا عالء متعب31

أدعاء حاتم حسن جاسم32

أدعاء محمود عبدالنبي33

أدنيا طاهر محمد سعيد34



أرانيا عدنان محمد35
أرانيا حامد محمد جاسم36

أرحاب نزار ثامر37

أرفل محمد خليل موسى38

أرندة عبدالرزاق محمد39

أرانيا عدنان محمد35

أرانيا حامد محمد جاسم36

أرحاب نزار ثامر37

أرفل محمد خليل موسى38

أرندة عبدالرزاق محمد39

أرندة خليل ابراهيم40

أرؤى حسين فاضل علي41

أزهراء هاشم لطيف42

أزيد برهان عبدالرزاق43

أسهى سعد ذياب عباس44

أمحمد شهاب احمد نصيف45

أعلي غالب مهدي جاسم46

المالحظاتالشعبةاسم الطالبت

بسارة عبدهللا ابراهيم1

بسارة علي عبدالنبي كريم2

بسارة مروان عبدالملك3

بسجاد علي حسون زغير4

بسحر بشار داود سلمان5

بسحر مجيد علي منصور6

بسرى احمد جميل شهاب7

بسمير قيس حميد بريسم8

بشهد خزعل طه سلمان9

بشهد صباح عطا10

بعبدهللا علي حسين علي11

بعدنان مقبل كريم مهدي12

بعال صباح علي هزاع13

بعمار فاضل علي عيسى14

بعمر عيسى عبداالمير15

بعلي حيدر كيطان سمير16

بعلي شكر نوري17

بعلي طارق خضير خلف18

بعلي غضبان عبدالرحمن19

بعلي مجيد محمد يحيى20



بغزوة فالح حسن علي21

بغفران ماجد علي محمد22

بفاضل علي حسن فليح23

بفاطمة ياسين عبود24

بفاطمة رشيد لطيف25

بكرار كاظم فاضل كاظم26

بمحمد خضير عباس27

بمحمد عبدالقادر احمد28

بمحمد صكبان كاظم29

بمحمد عباس فاضل30

بمحمد فالح مهدي حسين31

بمحمد قاسم محمد32

بمحمد هاشم محمد فدعم33

بمحمود حسن عبد اللطيف34

بمروان جبار عبد علي35

بمروان كريم كشيش36

بمريم خالد محمد خماس37

بمصطفى محمد خلف38

بمصطفى محمد ابراهيم39

بمنير نعيم ابراهيم40

بمهدي جاسم حسون41

بمهند احمد خضير حسين42

بمهند حسين نايف جواد43

بمهند نعيم مجلي جودة44

ببان يحيى محمود عيدان45

بزينب حيال طه ياسين46

بنور قاسم ياس خلف47

بايالف علي حسين صادق48

برفيدة عماد سليم غيدان49

بمحاسن سلطان محمود50

برنا طارق كامل مطلب51

المالحظاتالشعبةاسم الطالبت

جناجحة عامر علي خميس1

جناريمان صالح مهدي علي2

جهالة جميل خماس مهدي3

جهالة جاسم محمد مهدي4

جهاني صاحب عبدالجليل5

جهدى حامد حسن محمد6



جهدى عبدالمنعم ناصر7

جهبة كنعان يحي خلف8

جهديل كامل عبدهللا سلمان9

جهنادي مازن ياس حسن10

جورود خالد سلمان علوان11

جوسن ابراهيم كامل جواد12

جياسر جاسم حسين حمدان13

جياسين خضير عباس14

جيوسف عباس علوان15

جفراس جميل عناد علوان16

جبيداء حميد توفيق صالح17

جهاجر لطيف نور حسين18

جسجى كاظم محمد19

جحسين ماهر فاضل كاظم20

ج مروة عباس فاضل كامل21

جعمار عبد علي سلمان22

جمهند زيد محسن عبدهللا23

جفرقان مهند عبدالرزاق24

جعمر مجيد خضير مجيد25

جمحمد بهجت علوان26

جكاظم عدنان محمد مغير27

جشهاب داود شهاب ايوب28

جغيداء عبدالكريم جاسم29

جبهاء حسين هليل خلف30

جمحمد اسعود جابر31

جعلي عثمان ادريس32

جفؤاد سعدون مهدي33

جشهد باسم محمد34

جزينب سعد عبداالمير35

جهديل احمد نايف محمود36

جاسماعيل محمد قادر37

جميالد حميد خلف جواد38

جمحمود نوري حسين39

جمحمد قاسم علي حسين40

جعلي طالل خماس لفته41

جسهام جميل حسن خلف42

جحماد فوزي خضير مشوح43






















































