
جامعة ديالى 

كلية القانون والعلوم السياسية 

 2019-2018خريجي قسم القانون للعام 

التقديرالدورالمعدلاسم الطالبت

جيد جدااالول81.678ليث مدحت صاحب يحيى1

جيد جدااالول80.026هديل عدنان عمر عبداهلل2

جيد جدااالول80.013حوراء ليث سعدي حسن3

جيداالول78.674معتز عبد الكريم علوان خضير4

جيداالول76.899احمد عبد السالم عيسى محمود5

جيداالول76.453عمر الدين عالء تحسين6

جيداالول76.081محمد عمار إبراهيم حميد7

جيداالول75.807حيدر صباح عطا مهدي8

جيداالول74.315علي بشار حسن محمود9

جيداالول73.925بكر عالء تحسين محمود10

جيداالول73.919احالم صباح عباس عبدالرحمن11

جيداالول73.575نورس خلف جاسم احمد12

جيداالول73.37زبيدة علي عباس عبد13

جيداالول72.411زهراء محمد علي خان مراد14

جيداالول72.288ايات احمد خضير عباس15

جيداالول72.199محمد واثق احمد محمود16

جيداالول71.94بالل روكان بنيان اسود17

جيداالول71.399حيدر احمد كامل جار اهلل18

جيداالول70.941وليد هيالن كامل احمد19

جيداالول70.788سجى حسين طالب حسين20

جيداالول70.611زينب خليل إبراهيم طه21

جيداالول70.352مريم ليث مهدي سلمان22

جيداالول70.295عبير بهجت عبد الواحد ولي23

جيداالول70.119رسل محمد جاسم عباس24

متوسطاالول69.988فهد زامل حسين علوان25

متوسطاالول69.491مريم عماد عبد الرحمن مجيد26

متوسطاالول69.332هاجر بركان إبراهيم عبداهلل27



متوسطاالول69.1براء محمود حسن حسين28

متوسطاالول69.079رسل حبيب حميد سلوم29

متوسطاالول68.858يوسف حامد حميد محمد30

متوسطاالول68.651ايمان حسين خليل ابراهيم31

متوسطاالول68.567مشكور جاسم فاضل رشيد32

متوسطاالول68.33تبارك خضير محمد حميد33

متوسطاالول68.053زهراء علي عبد الرزاق حسين34

متوسطاالول67.868سعد رحيم جمعة حسن35

متوسطاالول67.434احمد حسين جدوع محمد36

متوسطاالول67.269إبراهيم نوري إبراهيم عواد37

متوسطاالول67.134عال حازم محمود علوان38

متوسطاالول67.057حوراء محمد وادي عاصي39

متوسطاالول66.47أسماء احمد سعد مسلم40

متوسطاالول66.403ابراهيم فرحان سبع خميس41

متوسطاالول66.096افنان اديب لطيف احمد42

متوسطاالول66.079نور اسد شجاع محمد43

متوسطاالول65.978تمارة عمار جميل جواد44

متوسطاالول65.943جاسم محمد عواد عبد اهلل45

متوسطاالول65.815اصيل قيصر عبدالرزاق رشيد46

متوسطاالول65.761زبيدة عبد الرحمن عبد الستار شهاب47

متوسطاالول65.716محمد علي محمد علوان48

متوسطاالول65.499حسين هادي محمد سعيد49

متوسطاالول65.453خالد نجم عبد حسون50

متوسطاالول65.286امير جبار خلف ابراهيم51

متوسطاالول64.912نوار ناظم احمد عصفور52

متوسطاالول64.589دنيا محمد عبد داود53

متوسطاالول64.52احمد عبد الرزاق إبراهيم محمد54

متوسطاالول64.095حيدر سالم داود سلمان55

متوسطاالول63.583تمارة حقي إسماعيل علوان56

متوسطاالول63.363عبد الكريم ثعبان عبد محيميد57

متوسطاالول63.133امنة جبار صالح محمد58

متوسطاالول63.017وفاء سمير توفيق محمود59



متوسطاالول62.983ميسم ستار جبار محمد60

متوسطاالول62.776محمد كريم علي جحيش61

متوسطاالول62.77هيثم خوام علوان حسين62

متوسطاالول62.73زهراء غالب جاسم عبداهلل63

متوسطالثاني62.551مروة جليل عارف حسين64

متوسطاالول62.463هاجر ماجد رشيد حسين65

متوسطاالول62.215مروة حمزة وهاب ناجي66

متوسطاالول62.179عبد اهلل هيثم صباح جبار67

متوسطاالول62.146زمن قيس محمود سلمان68

متوسطاالول62.084علي جوامير خليل علي69

متوسطاالول62.034امير علي عبدالكريم ناصر70

متوسطاالول62.027احمد محمد سليمان علي71

متوسطاالول62.025نبأ حميد رشيد عبد72

متوسطاالول62اسراء عادل شعالن رميض73

متوسطاالول61.721هبة مطشر حاتم علوان74

متوسطالثاني61.466احمد عبد العظيم ياسين عباس75

متوسطاالول61.462عمر مشعان حمادي عبد76

متوسطالثاني61.45محمد طارق ابراهيم محمد77

متوسطاالول61.272مها علي حسين رحيل78

متوسطاالول61.262محمود قاسم محمود مغير79

متوسطاالول61.22محمد قحطان طعمة علي80

متوسطالثاني61.054سحر محمود جدوع عيادة81

متوسطالثاني60.909ياسر محمد حسين إسماعيل82

متوسطاالول60.808هديل عبد الرحمن طه ياسين83

متوسطاالول60.489شاكر محمود سعيد خلف84

متوسطاالول60.486علي طارق احمد ساطي85

متوسطاالول60.379مصطفى عبد األمير رضا محبوب86

مقبولاالول59.997سارة باسم كاظم جبر87

مقبولاالول59.947مهنا خالد تولي خلف88

مقبولاالول59.727ياسمين وليد فاضل عليوي89

مقبولاالول59.316مرتضى محمد مبدر ظاهر90

مقبولالثاني59.276مازن يحيى متعب محمود91



مقبولاالول59.118سجى محمود حسين شاه مراد92

مقبولاالول58.89زينب سمير احمد حسن93

مقبولاالول58.335علي ناظم علوان خليفة94

مقبولاالول57.845شيماء عبدالرزاق اسماعيل ناصر95

مقبولالثاني57.821مها عبد الكريم حميد جاووش96

مقبولاالول57.71نسرين كاظم إبراهيم  مهدي97

مقبولاالول57.359عمر راسم نصيف جاسم98

مقبولالثاني56,933ندى خليل ابراهيم علي99

مقبولاالول56.885احمد صبحي وسمي حبيب100

مقبولاالول56.781شيماء سامي فخري محمد101

مقبولالثاني56.676فاطمة حسين عبد الحسن سعيد102

مقبولاالول56.569مامون رشيد حسين عليوي103

مقبولاالول56.347نبأ وليد نصر اهلل ناجي 104

مقبولاالول56.264علي محمد خالد صالح105

مقبولالثاني55.642وليد خالد شياع حسن106

مقبولالثاني55.579حيدر عبد الرحمن حسن محمد107

مقبولاالول55.327احمد جمعه اسماعيل سالم108

مقبولاالول55.263حيدر شاكر محمود حسن109

مقبولالثاني55.109مصطفى حسن درويش خساره110

مقبولالثاني54.851رياض سعد عبود فاضل111

مقبولاالول54.347شيماء احمد كاظم عودة112

مقبولالثاني54.343ليث علي عبد الرحمن علوان113

مقبولاالول54.068إيالف عبد الحسن عبد القادر فرج114

مقبولاالول53.92احمد حسين محمد حسين115

مقبولاالول53.906زينب خضير جنبد جاسم116

مقبولالثاني  التكميلي53,597صالح علي كاظم محمد117

مقبولالثاني53.162محمد احمد حسين حميد118

مقبولاالول52.814حيدر محمد عبدالرحيم حميد119

مقبولالثاني52,783صديق ثامر صالح مرداس120

مقبولالثاني52.782مصطفى فؤاد احمد محمد121

مقبولاالول52.628رافد مهدي صالح كاظم122

مقبولاالول52.571ايات محمد نجم عبد123



مقبولالثاني52.057اسماء غانم جمعة حسن124

مقبولالثاني51.558فاطمة محمود علي ماضي125


