
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي          

           جامعة ديالى                                                                                           

كلية القانون والعلوم السياسية                                                                               

قسم العلوم السياسية  المرحلة الثانية 

المالحظاتالشعبةاسم الطالبت

أاحمد مطلب حميد1

أاسامة سعد مجيد2

أاسماعيل احمد اسماعيل3

أانسام سعد حسن4

أانفال محمد عبدالرحمن5

أاية قاسم محمد6

أبراء جمال مبارك7

أجاسم احمد علي 8

أجاسم محمد حاتم9

أحسن صفاء ابراهيم10

أحيدر احمد هادي11

أحيدر محمد عباس12

أحيدر هادي حسن13

أذوالفقار احمد حمد14

أرحاب رياض زمان15

أرسل ناصر ابراهيم16

أرندة عدنان عامر17

أرشا عبدالرحمن منصور18

أزين العابدين عبدالستار19

أزينب عمران عسكري20

أسحر محمد ياس21

أسيف لطيف مال هللا22

أسيف هاشم عنفوص23

أسناء كاظم هنون24

أسيماء خالد خليل25

أسهى جمعة خلف26

أعبدالرحمن طه محمد27

أعلي احمد حسين عباس28

أعلي سالم عبدالحسين29

أعلي نجم عبدهللا محمد30

أعلي مجيد علي حسين31

أغفران جمال احمد32

أفرح عادل زكي33

أمحمد ثامر جايد34



أمريم احمد محمود35

أمريم عبداالمير نايف36

أمصطفى عبداالمير عطية37

أمنار غسان سلمان احمد38

أهبة حاتم اسماعيل39

أوفاء حازم محمد فاضل35

أعلي عزالدين احمد36

المالحظاتالشعبةاسم الطالبت

بشذى احمد حنون1

بشهد عيسى حمد2

بعباس عيسى علي3

بعبدهللا عبدالكريم حسين4

بعذراء صفاء الدين ابراهيم5

بعالء محمد فالح6

بعالء الدين مهدي محمد7

بعلي محمد عبود8

بعلي محمود ضاري9

بعلي مؤيد حسن محمود10

بغادة فيصل عبدالحسين11

بغدير محمود عبدهللا12

بفاتن علي حسين13

بفاطمة منذر خالد14

بفريد علي مريس15

بقاسم عواد سلطان16

بكرار خضير نعمة17

بكرار فزع عبداالمير18

بماهر ذياب ابراهيم19

بمجدة عدنان صاالر20

بمحمد احمد شاكر21

بمحمد خليل اسماعيل22

بمحمد عبد سلمان23

بمحمد عبدالوهاب عبدهللا24

بمحمد عدنان نعمان25

بمحمد نوح كريم26

بمصطفى عدنان ياس27

بمهند زهير موسى28

بمهند محمود احمد29

بموج طارق احمد30



بميسم عدنان متعب31

بنور عيسى حمد32

بنور قيس حسن33

بهبة شاكر محمود34

بهدى حسين علوان35

بهناء طه محمد36

بوائل غازي سلطان37

بورود عامر شاكر38

بورود هادي صالح39

برسل احمد40

بحنين رسول41

بحنين هادي42

بنور اسماعيل43

بحسين علي توفيق44

بخولة احمد ابراهيم45

بحيدر ابراهيم حمد46

برسول اركان47

برندا طه طارش48

بهاجر ابراهيم49

المالحظاتالشعبةاسم الطالبت

ج1

ج2

ج3

ج4

ج5

ج6

ج7

ج8

ج9

ج10

ج11

ج12

ج13

ج14

ج15

ج16

ج17

ج18



ج19

ج20

ج21

ج22

ج23

ج24

ج25

ج26

ج27

ج28

ج29

ج30

ج31

ج32

ج33

ج34

ج35

ج36

ج37

ج38

ج39

ج40

ج41

ج42

ج43




