
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة ديالى / كمية القانون والعموم السياسية 

  الثالثة/ المرحمة  قسم العموم السياسية
 

6102ـ  6102لمعام الدراسي  الثالثةالمرحمة  / قائمة بدرجات السعي السنوي لطمبة قسم العموم السياسية  
 

 المالحظات نةامتحان نصف الس التنظيم الدوليالمادة:   
  كتابة رقما   اسم الطالب ت

  ستة وثالثون 63 أبو ذر ناهض عبد الزهرة 1

  واحد وعشرون 12 اتهام جالل اتهام عبد  2

  أربعة وثالثون 63 أحمد عبد الرضا محمد سحاب 3

  سبعة عشر 21 استبرق سعد حسٌن علً  4

  واحد وثالثون 62 أفراح هادي صالح أحمد 5

د الستار خضٌر دربازأنس عب 6   خمسة وعشرون 12 

  سبعة وعشرون 11 أٌة سهٌل أحمد حسن 7

  ثمانٌة وثالثون 63 أٌة فرات محمود عبد 8

  ثمانٌة وعشرون 13 الزبٌر سعد ثامر  9

  اثنى عشر 21 رانٌة أحمد مزهر قدوري 11

  ستة وعشرون 13 رسول سعٌد حمٌد مطر 11

  ثمانٌة وعشرون 13 روٌدا نامق حسن محمود 12

  ثالثة وعشرون 16 رٌاض سلمان حسب هللا عباس 13

  ثمانٌة عشر 23 رٌام مجٌد عبد الكرٌم علوان 14

  خمسة وثالثون 62 زهراء غانم شجاع محمد 15

  أربعة عشر 23 سالم عماد رحٌم سلطان 16

  ثمانٌة وثالثون 63 شهد محمد عبد هللا ثابت 17

هللا شهد مولود علً عبد 18   ثمانٌة وثالثون 63 

  ستة عشر 23 صابرٌن هادي عبود محٌسن 19

  سبعة وثالثون 61 صفا صالح هادي حمٌد 21
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  ثالثة وعشرون 62 عبد هللا خلف عبد هللا محمد
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 المالحظات امتحان نصف السنة التنظيم الدوليالمادة:   
  كتابة رقما   اسم الطالب ت

  تسعة وعشرون 12 عصماء عبد الستار محسن داود 22

  ثالثون 63 علً طالب عمران كاظم 23

  تسعة عشر 22 علً عدنان زٌدان عبود 24

  اثنى عشر 21 علً غالب مهدي جاسم 25

  خمسة وثالثون 62 علً لٌث جبار 26

  ستة عشر 23 علً هادي سلمان عباس 27

   غ عمر عطا أحمد حمود 28

   غ غٌث راشد عبد هللا شٌحان 29

نفاطمة ظافر نكة غٌدا 31   اثنان وعشرون 11 

  تسعة وثالثون 62 فلة حسن إبراهٌم شوكت 31

  ستة عشر 23 كرار كمال رشٌد جسام  32

  ستة وعشرون 13 محمد إسماعٌل خمٌس كرٌفع 33

  واحد وثالثون 62 محمد األمٌن جعفر كاظم 34

  عشرون 13 محمد محمود اشكٌر عباس 35

  ة وثالثونأربع 63 مروة عباس فاضل عبد الحمد 36

  اثنان وثالثون 61 مها عامر كاظم حسٌن 37

  اثنى عشر 21 مهند زٌد محسن عبد هللا 38

  ثالثة وثالثون 66 مٌعاد صباح عواد كاظم 39

  واحد وثالثون 62 نور هشام عبود  41

  خمسة وثالثون 62 هدى ظاهر صالح مهدي 41

  عشرون 13 محمد هاشم محمد فدعم 4
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 حظاتالمال امتحان نصف السنة التنظيم الدوليالمادة:   
  كتابة رقما   اسم الطالب ت

  خمسة عشر 22 علً عامر محمد 34

  تسعة وعشرون 12 مازن حاتم كاظم 33

 محمل أربعة عشر 23 محمد صكبان كاظم 34

 محمل ستة عشر 23 اخالص حسٌن عبد  35

 محمل خمسة عشر 22 مهند احمد خضٌر 36

 محمل ثالثة عشر 26 مهدي جاسم حسون 37

ضاري علً محمود     غٌاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرس المادة                                        رئٌس قسم العلوم السٌاسٌة                                      المدقق


