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الجنائي

الاوراق 
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العدلي
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الاهكليزية

2520192630292233262430جاحمد كمال عبد الرحمن عطية1
1624261625291527181222جاحمد محمود عباس خلف2
2116211925172721غغغجاسعد ستار حميد محمد3
2224242428273023242937جاشواق عالء احمد مجيد4
322528223039غ22182924جامنة فائق كاظم مهدي5
2433252135383038343038جاميرة ابراهيم عبد الرزاق محمد 6
مممممممممم22جايمان مجيد علوان7
2114292326242018182828جبيداء انور حيدر مايخان 8
2018192214212029163125جحذام احمد علوان اسماعيل9
1713122221321930162129جحسين عباس حسين حمه10
21191314102315غ14921ج حسين كريم مولود سباح11
مممممممممم9جحمزة كريم حسن12
غمغمغممغممغجداود سلمان عبداهلل13
2011192218262023233032جدعاء فالح حسن خلف14

بةاسم الطالبت
شع

ال

املىاد الدراسية

د عالء الدين محمد حمدان.م.أ

رئيس اللجنة االمتحانية

م عمار ياسين كاظم.م

عضو اللجنة االمتحانية

م محمد حامد محمود.                  م

                 عضو اللجنة االمتحانية
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918242127222825171820جدعاء محمد عبد لفتة15
2522312833282827243038جرسل عبد الرحيم إسماعيل كاظم16
1817252725272127202335جرعد عبد الرزاق صالح حسين17
2226202626302026253132جريام صالح قدوري عباس18
1310211716251519172528جزهراء عامر جليل خليل19
1925211813222318172622جزينب محمود فاضل احمد20
3231282937353030333631جزينب ياسين هادي احمد21
2327292518353038273128جسارة حسين ياسين عبد الرحيم22
2227222022302329232729جسماح مقداد حكيم حسين23
2834173330312230263029جسيناء اسماعيل سلطان سبتي24
2020261525281738153224جشامل صبار علوان مهدي25
2214311224262031173138جشهد دلير احمد محمد 26
2114232321252123273034جصفاء علي رشيد سعيد27
2324263028302131253126جعبداهلل ابراهيم كاظم حسين28
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2021272826221825242826جعز الدين علي مسلم صالح29
2224252825312232253014جعالء كريم ياسين خضير30
2822241615231522173122جعلياء محمود علي حمود31
1728291928342233182721جغزوان عدنان محمود رويشد32
1820241615262327201718جغفران عصام رشيد حميد33
2526282324363238262538جغفران نجم خورشيد احمد34
2732252737352335282836جقحطان عيدان مصطفى جمعة35
36غ28202626غ21222124جقصي داود سليم حسن36
2425252835182230273038جكريم علي كاظم خليل37
ج(استضافة الى)ماجدة حامد علوان38
2014252222262022182820جمحمد اسماعيل محمد عنكوش39
3033252937362739342738جمحمد بشار عزيز قادر40
2024252136331927203128جمحمد جواد شاكر محمود41
2123262230203131غ2022جمحمد عبد الواحد مهدي محمد42

د عالء الدين محمد حمدان.م.أ

رئيس اللجنة االمتحانية

م عمار ياسين كاظم.م

عضو اللجنة االمتحانية

م محمد حامد محمود.                  م

                 عضو اللجنة االمتحانية



 جامعة ديالى

كلية اللاهىن والعلىم السياسية 

(2017-2016) هتائج امتحاهات هصف السنة 




الدراسة الصباحية/
كسم اللاهىن 

الزابعة:
املزحلة 

الحلىق 

العينية

املزافعات 

والاثبات

كاهىن 

الدولي 

الخاص

اصىل 

املحاكمات 

الجزائية

املنظمات 

الدولية

أصىل 

التنفيذالفله

التحليم 

الجنائي

الاوراق 

التجارية

الطب 

العدلي

اللغة 

الاهكليزية بةاسم الطالبت
شع

ال

املىاد الدراسية

2221241528372224222717جمحمد عبود تركان حمد43
1715192329302126232526جمحمد عدنان علي ناجي44
2810غ1714221120161723جمحمود انور حيدر مايخان45
1411282124221229172725جمروة علي حسن خميس46
ج(مؤجل)مصطفى خليل عبدالهادي47
غغ3332223626غ253327جموج عدي محمد فتاح48
3132243137343039332435جميساء عبد المنعم رشيد عبد49
1512271725241224162926جمينا قحطان عبدالمجيد حميد50
919231914271426203010جنبيل وليد حسن رحيم51
2929252730373237312738جنداء حسين مبارك إبراهيم52
1022221814271923172123جنور حكمان علوان عباس53
1513231322241619202425جنور رياض عدنان جاسم54
1621262514272033153127جهالة ساجد محمود حسين55
1815282617262030282626جهدى صالح علي صالح 56
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29232629غ212727303629جوليد ابراهيم محمد محيسن57
2124302435342333243331جياسر سلمان كتاب درب58
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