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

 / شعبة )أ(  الرابعة/ المرحمة  قسم العموم السياسية
 

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

 المالحظات نصف السنة امتحان الدبموماسيةالمادة:   
  كتابة رقما   اسم الطالب ت

  عشرون 02 أحمد حمٌد محمد حسن  1

  ستة وعشرون 03 أحمد سعد كاظم خمٌس 2

  عشرون 02 أحمد عناد كاظم حسٌن  3

  عشرون 02 أحمد لؤي خضٌر عباس 4

  اثنى عشر 20 أخالص حسٌن عبد سلمان 5

  نواحد وعشرو 02 أكرم ناجً ظاهر حسن 6

  اثنان وعشرون 00 أنسام فؤاد عبد فرهود 7

  ثمانٌة وعشرون 02 آٌات إسماعٌل إبراهٌم عباس 8

  ثالثة وعشرون 02 أٌة ساجد إبراهٌم حسن 9

  ثالثة وعشرون 02 أٌسر أدٌب عبد الحسٌن أحمد 11

  عشرون 02 أٌمان عبد علً مجٌد 11

  أربعة عشر 21 أٌمان قاسم محمود حسون 12

  عشرون 02 بان نزار محمد شهاب  13

  عشرون 02 بشرى زٌد  ناٌف رجب 14

  عشرون 02 بشٌر كرٌم علً مخلف 15

  واحد وثالثون 22 تبارك  مقداد إبراهٌم 16

  ستة عشر 23 تقوى خلٌل إبراهٌم قدوري 17

  اثنان وعشرون 00 تمام علً كرجً أحمد 18

  نثالثة وثالثو 22 حامد مؤٌد مهدي علً 19

   غٌاب حسن صفاء إبراهٌم 21

2

1 

  اثنان وعشرون 66 حسٌن رعد فاضل شهاب



 

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

 / شعبة )أ( الرابعة/ المرحمة  قسم العموم السياسية
 

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

 المالحظات  امتحان نصف السنة الدبموماسيةالمادة:   
  كتابة رقما   اسم الطالب ت

  عشرون 02 حسٌن مجٌد حمٌد عبد هللا 22

  خمسة وعشرون 02 حنٌن رائد إسماعٌل إبراهٌم 23

  ثالثون 22 حوراء عباس علً حسٌن 24

ن جاسمدعاء حاتم حس 25   ستة وعشرون 03 

  تسعة وعشرون 02 دعاء محمود عبد النبً جواد 26

  ثالثة وعشرون 02 دنٌا طاهر محمد سعٌد 27

  أربعة عشر 21 رانٌا حامد محمد جاسم 28

  سبعة وعشرون 02 رانٌا عدنان محمد علوان 29

  أربعة وثالثون 21 رحاب نزار ثامر حسٌن 31

  أربعة وعشرون 01 رفل محمد خلٌل موسى 31

  خمسة وثالثون 22 رندة عبد الرزاق محمد صالح 32

  سبعة وعشرون 02 رندة خلٌل إبراهٌم سعد 33

  عشرون 02 رؤى حسٌن فاضل علً 34

  ستة وعشرون 03 زهراء هاشم لطٌف هاشم 35

  خمسة وعشرون 02 زٌد برهان عبد الرزاق عبد الكرٌم 36

لستارزٌن العابدٌن علً عبد ا 37   سبعة وثالثون 22 

  ثالثة وعشرون 02 سارة عبد هللا إبراهٌم جمعة 38

  واحد وعشرون 02 سحر بشار داود سلمان 39

  سبعة وعشرون 02 سحر مجٌد علً منصور 41

  ستة وعشرون 03 سرى احمد جمٌل شهاب 41

  واحد وعشرون 02 سمر كاظم علوان4



2 

 

 مميوزارة التعميم العالي والبحث الع
 جامعة ديالى / كمية القانون والعموم السياسية 

 / شعبة )أ( الرابعة/ المرحمة  قسم العموم السياسية
 

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

 المالحظات امتحان نصف السنة الدبموماسيةالمادة:   
  كتابة رقما   لباسم الطا ت

4

3 

  عشرون 02 سمٌر قٌس حمٌد برٌسم

4

4 

  ستة عشر 23 سهى سعد ذٌاب عباس

4

5 

  خمسة وعشرون 02 شهد خزعل طه سلمان

4

6 

  عشرون 02 شهد صباح عطا 

4

7 

  سبعة وعشرون 02 عبد الرحمن طه محمد

4

8 

  واحد وعشرون 02 عبد هللا علً حسٌن علً

  عشرون 02 عال صباح علً هزاع  94

  واحد وعشرون 02 علً حٌدر كٌطان سمٌر 51

  اثنان وعشرون 00 علً شكر نوري عبد الحسٌن 51

  واحد وعشرون 02 علً طارق خضٌر خلف 52

  واحد وعشرون 02 علً غضبان عبد الرحمن قدوري 53

  عشرون 02 عمار فاضل علً عٌسى 54

  عشرون 02 عمر عٌسى عبد األمٌر مشخا ل 55

  اثنان وعشرون 00 غدٌر محمود عبد هللا حسٌن 56

  واحد وعشرون 02 فاضل علً حسن فلٌح 57



  عشرون 02 محمد شهاب أحمد نصٌف 58

  عشرون 02 مهند حمٌد حمد 59

  ثمانٌة عشر 22 مهدي جاسم حسون 61

  ثالثون 22 مصطفى عبد االمٌر عطٌة  61

  ستة عشر 23 علً ٌحٌى عبد  62

ان كاظم محمد صكب 63   اثنى عشر 20 

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

 / شعبة )ب( / المرحمة الرابعة  قسم العموم السياسية
 

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

 المالحظات امتحان نصف السنة الدبموماسيةة:   الماد
  كتابة رقما   اسم الطالب ت

  ثمانٌة وعشرون 02 احمد هزبر نصٌف جاسم  1

  عشرون 02 إسماعٌل محمد قادر علً 2

  اثنان وثالثون 20 أنفال محمد عبد الرحمن 3

  ثالثة وعشرون 02 إٌالف علً حسٌن صادق 4

  واحد وعشرون 02 بان ٌحٌى محمود عٌدان 5

  ثالثة وعشرون 02 بٌداء حمٌد توفٌق صالح 6

  واحد وعشرون 02 حٌدر هادي حسن 7

  عشرون 02 رفٌدة عماد سلٌم غٌدان 8

  سبعة وعشرون 02 رنا طارق كامل مطلب 9

  واحد وعشرون 02 زٌنب حٌال طه ٌاسٌن 11

  خمسة وثالثون 22 زٌنب سعد عبد األمٌر عباس 11

مروان عبد الملك سلٌمان سارة 12   ستة عشر 23 

  ثالثون 22 سجى كاظم محمد عبد هللا 13

  سبعة عشر 22 سهام جمٌل حسن خلف 14

  سبعة عشر 22 شهد باسم مصطفى 15

  اثنان وعشرون 00 علً عثمان إدرٌس صالح 16



  واحد وثالثون 22 علً مجٌد علً 17

لغش بموجب االمر اإلداري رقم ت راسب با ------ ------ علً محمد عبود 18
 23/2/0222فً  2/211ص

راسب بالغش بمجب االمر اإلداري رقم ت  ------- ------ عمار عبد علً سلمان 19
 2/0/0222فً 2/020ص

  ثالثة عشر 22 غزوة فالح حسن علً 21

2

1 

  سبعة وعشرون 62 غفران ماجد علً محمد

 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 امعة ديالى / كمية القانون والعموم السياسية ج

 / شعبة )ب(/ المرحمة الرابعة  قسم العموم السياسية
 

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

 المالحظات امتحان نصف السنة الدبموماسيةالمادة:   
  كتابة ما  رق اسم الطالب ت

  ثالثون 22 غٌداء عبد الكرٌم جاسم محمد  22

  سبعة عشر 22 فاطمة رشٌد لطٌف وحٌد 23

  خمسة وعشرون 02 فاطمة ٌاسٌن عبود سلمان 24

  واحد وعشرون 02 فؤاد سعدون مهدي 25

  واحد وعشرون 02 قاسم عواد سلطان 26

  خمسة وعشرون 02 كاظم عدنان محمد مغٌر 27

كاظم فاضل كاظم كرار 28   ثمانٌة عشر 22 

  ستة عشر 23 محاسن سلطان محمود 29

  عشرون 02 محمد احمد شاكر  31

  أربعة عشر 21 محمد بهجت علوان حسن        31

  خمسة وعشرون 02 محمد عباس فاضل داود 32

  ثمانٌة عشر 22 محمد عبد القادر احمد حسن 33

  ة عشرثمانٌ 22 محمد فالح مهدي حسٌن 34

  خمسة عشر 22 محمد قاسم محمد علٌوي  35

  خمسة وعشرون 02 محمود حسن عبد اللطٌف أحمد  36



  سبعة وعشرون 02 مروان جبار عبد علً نصٌف  37

  عشرون 02 مروة عباس فاضل 38

  خمسة عشر 22 مرٌم خالد محمد خماس  39

  ثالثة عشر 22 مصطفى محمد خلف نجرس 41

خضٌر حسٌن مهند أحمد 41   سبعة عشر 22 

4

2 

  أربعة عشر 01 مهند محمود أحمد

 

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

 / شعبة )ب(/ المرحمة الرابعة  قسم العموم السياسية
 

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

 المالحظات امتحان نصف السنة الدبموماسيةالمادة:   
  كتابة رقما   اسم الطالب ت

  واحد وعشرون 02 مهند نعٌم مجلً جوده 43

  عشرون 02 مٌالد حمٌد خلف جواد 44

  أربعة وثالثون 21 ناجحة عامر علً خمٌس 45

  ة وثالثونثالث 22 نارٌمان صالح مهدي علً 46

  عشرون 02 نور قاسم ٌاس خلف 47

  عشرون 02 هالة جاسم محمد مهدي 48

  أربعة وعشرون 01 هالة جمٌل خماس مهدي 49

  واحد وثالثون 22 هبه كنعان ٌحٌى خلف 51

  خمسة عشر 22 هدى حامد حسن محمد 51

  اثنان وثالثون 20 هدى عبد المنعم ناصر كاظم 52

ف محمودهدٌل أحمد ناٌ 53   عشرون 02 

  ثالثة وعشرون 02 هدٌل كامل  عبد هللا سلمان 54

  عشرون 02 هنادي مازن ٌاس حسن 55

  ثالثة وعشرون 02 ورود خالد سلمان علوان 56



  ثمانٌة وعشرون 02 وسن إبراهٌم كامل جواد 57

  خمسة وعشرون 02 ٌوسف عباس علوان حبٌب 58

  نان وثالثوناث 20 محمد جمٌل عبد الرزاق 59

  ثالثون 22 مٌسم عدنان متعب   61

  ستة وعشرون 03 علً مجٌد محمد ٌحٌى  61

  تسعة عشر 22 منٌر نعٌم ابراهٌم  62

6
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة ديالى / كمية القانون والعموم السياسية 

 )ب(/ شعبة / المرحمة الرابعة  قسم العموم السياسية
 

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

 المالحظات امتحان نصف السنة الدبموماسيةالمادة:   
  كتابة رقما   اسم الطالب ت

64     

65     

66     

67     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المدقق                             رئٌس قسم العلوم السٌاسٌة                        مدرس المادة                         


