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 المالحظات امتحان نصف السنة راقالنظام السياسي المعاصر في العالمادة:   
  كتابة رقما   اسم الطالب ت

  ستة وعشرون 64 اثير واثق رشيد حميد 1

  ثمانية وعشرون 62 أحمد علي حسن مال هللا  2

  تسعة عشر 93 أحمد فيصل حسين سالم  3

  تسعة عشر 93 إستبرق عبد السالم عبد هللا جاسم 4

  تسعة وعشرون 63 إسماعيل جميل إسماعيل عارف 5

  ثمانية عشر 92 اسيل خليفة احمد حمودي 6

انسام حسين لطيف عباس  7   اثنان وعشرون 66 

  واحد وثالثون 19 انوار عباس حسين علي 8

  ثالثة وعشرون 61 أية باسم محمد محي الدين  9

  اثنان وعشرون 66 اية وسام رشيد حميد 11

  ثالثة وعشرون 61 ايسر مجيد سعود 11

  تسعة عشر 93 إيالف فليح حسن علي 12

  واحد وعشرون 69 حسن سالم محمود علوان  13

  تسعة وعشرون 63 حسين صباح حسين حميد 14

  اثنان وعشرون 66 حوراء نجم عبود قمبر  15

  ثمانية عشر 92 دموع ناصر عليوي ناصر 16

  ثمانية وعشرون 62 دنيا لطيف هنود علوان 17

ان مزبان عميرروال روك 18   سبعة عشر 91 

  أربعة وعشرون 62 روكان عدنان صالح نجرس  19

  عشرون 62 سحر وائل سلمان احمد  21
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  خمسة عشر 93 شجن صفاء إبراهيم صالح 
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 المالحظات امتحان نصف السنة   النظام السياسي المعاصر في العراق :المادة: 
  كتابة رقما   اسم الطالب ت

  تسعة وعشرون 92 صابرين جواد حسين جاسم 22

  اثنان وعشرون 99 صفوت محمد شوكت احمد 23

  واحد وعشرون 92 ضياء حسيب برهان نجم 24

  واحد وعشرون 92 عباس جاسم جعفر علي  25

  اثنان وعشرون 99 علي حسين عليوي محسن 26

  اثنان وعشرون 99 علي عبد الرزاق إسماعيل عدوان 27

  سبعة وعشرون 92 علي فيصل محمود حسين 28

قاسم سلمان جاسمعلي  29   سبعة وعشرون 92 

  واحد وعشرون 92 عمر علي محمد مطلك  31

  ستة وعشرون 92 كيالن ثاير محمد حسين 31

  خمسة وعشرون 92 محمد ثامر خلف مصلح 32

  خمسة وعشرون 92 محمد سعد عباس احمد 33

  خمسة وعشرون 92 موج عالء صاحب حميد 34

  الثة وعشرونث 92 مروة براء جميل أحمد 35

  اثنان وعشرون 99 مروة ياس خضير عباس 36

  عشرون 92 مشاق طالب عبد أحمد 37

  عشرون 92 مشتاق طالب خليل إبراهيم 38

  ثمانية عشر 21 مهند قاسم حمادي منصور 39

  ستة وعشرون 92 محمد فاضل حسن علي  41

  ستة وعشرون 92 نور عساف علي جبار 41

د الكريم محمود هداية سعد عب4   تسعة وعشرون 92 



2 

 

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

 / المرحمة الثانية  قسم العموم السياسية
 

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

 المالحظات امتحان نصف السنة  النظام السياسي المعاصر في العراق ة: :الماد
  كتابة رقما   اسم الطالب ت

  تسعة عشر 22 بالل خالد فاضل عليوي  34

  سبعة وعشرون 92 بالل خليل إبراهيم  33

  سبعة وعشرون 92 ياسر جاسم حسين  34

  سبعة عشر 22 سيف عبد الرزاق وهيب جاسم 35

صادق كاظم داود  علي 36   تسعة عشر 22 

  ثمانية عشر 21  عبد هللا عليمحمد  37

 تحميل  خمسة عشر 22 كرار كمال رشيد 49
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