
جامعة ديالى 

كلية القانون والعلوم السياسية 

  قسم القانون2017-2016خريجي العام الدراسي 

الدورالمعدلاسم الطالبت

االول87.356داليا مزاحم محمد سبتي1

االول86.304سالم هاشم عبد الحسن هتو2

االول82.943عبد الرحمن نور الدين  ادهم طاهر3

االول82.032بسام فالح جسام محمد4

االول79.872زينب عماد سامي رشيد5

االول79.686كوثر عماد هادي حسين6

االول79.463ميساء عبد المنعم رشيد عبد7

االول78.856شيماء عامر جبار جواد8

االول78.320شهد حسين توفيق حسين9

االول78.152زينب ياسين هادي احمد10

االول78.040اسيل حامد شكر عزيز11

االول77.636محمد بشار عزيز قادر12

االول77.281ايه علي مجيد حميد13

االول77.028رواء حسن علي مجيد14

االول76.239افراح شكر احمد جميل15

االول76.226سرى سعد عبد الكريم شكر16

االول75.942اميرة ابراهيم عبد الرزاق محمد صالح17

االول75.710سيف حازم هيالن محمد18

االول75.431زينب محمود احمد حسين19

االول75.376نداء حسين مبارك إبراهيم20

االول74.545هدية عماد عبدالمطلب صالح21

االول74.051شهد عبد الوهاب احمد عبد الرزاق22

االول73.870فرح فالح حسان محمد23

االول73.002اية محمد ناصر حسين24

االول72.608حنين عبد الوهاب حسين محمود25

االول71.900امل عالء صائب حسين26

االول71.842زينب عبد السالم ستار كاظم27

االول71.396مروان خالد عبد الستار محمد28

االول71.222سناء عبدالكريم جاسم محمد29



االول70.833عائشة كامل حسن نصيف30

االول70.801حيدر مناحي غضبان دواح31

االول70.774هالة اسماعيل ذياب خميس32

االول70.737سيف سعد سليمان حسن33

االول70.674زهراء خليل إبراهيم طه34

االول70.464حيدر علي خميس عباس35

االول70.044مروة رشيد احمد سعدهللا36

االول69.936قحطان عيدان مصطفى جمعة37

االول69.918موج عدي محمد فتاح38

االول69.115هدى احمد عبود حسين39

االول69.018امنة فائق كاظم مهدي40

االول68.797مهند ناظم علوان حسن41

االول68.484غفران نجم خورشيد احمد42

االول68.440ايات رعد عبد رسول كامل43

االول68.370زينب علي جاسم عبد44

االول68.183اسراء فاضل سالم زيدان45

االول68.165هجران هاتف مجيد عبدهللا46

االول68.119نهى علي إبراهيم عليوي47

االول67.800كريم علي كاظم خليل48

االول67.437سارة اسماعيل ذياب خميس49

االول67.281ريام صالح قدوري عباس50

االول67.094احمد كمال عبد الرحمن عطية51

االول66.842امنية ستار جاسم مغير52

االول66.752محمد جمال جداع حبيب53

االول66.672فرقان علي حسين علوان54

االول66.553مصطفى جمعة محمد حسين55

االول66.465فاطمة جبار حمه خان باوه56

االول66.462علي عبد الغني حسين محيسن57

االول66.418االء مهدي صالح سمين58

االول66.299ياسر سلمان كتاب درب59

الثاني65.965ايالف هادي جواد هادي60

االول65.943محمد يعكوب توفيق شهاب61

االول65.743عباس ثامر شريف علي62

االول65.674محمد عبود تركان حمد63

االول65.581رنا فؤاد عواد عبد64

االول65.480ليث علي عباس رشيد65



الثاني65.266ماجدة حامد علوان خلف66

االول65.233بيداء ابراهيم يحيى فارس67

االول65.229بيداء انور حيدر مايخان68

االول65.090حسين خالد عبد احمد69

االول65.049خنساء عالء محمد يوسف70

االول64.853جاسم حامد جاسم بندر71

االول64.639عبدهللا ابراهيم كاظم حسين72

االول64.602حسنين خالد محمد حمد73

االول64.532عمار عبد الحسين جياد زوره74

االول64.422عمر علي جاسم حمودي75

االول64.328سارة حسين ياسين عبد الرحيم76

االول64.277وسام جاسم محمد صالح77

االول64.092رسل عمر حسين حمد78

االول63.812سيناء اسماعيل سلطان سبتي79

االول63.799طيبة جميل جاسم محمد80

االول63.786اشواق عالء احمد مجيد81

الثاني63.767سعد ثابت مرشود حسن82

االول63.715زيد سعد رزوقي جميل83

االول63.638ميالد رباح عبدالمطلب صالح84

االول63.327امنة خالد كريم داهوك85

االول63.223وليد ابراهيم محمد محيسن86

االول63.171شادان احسان عبدهللا شمه87

االول62.948محمد جواد شاكر محمود88

االول62.808ختام صكبان محسن حسين89

الثاني62.720شهد دلير احمد محمد90

االول62.656فاطمة ثامر جالب زاير91

االول62.366محمد عبد الواحد مهدي محمد92

االول62.016رسل عبد الرحيم إسماعيل كاظم93

االول62.004محمد كمال جدعان علي94

االول61.821رعد عبد الرزاق صالح حسين95

االول61.787شهد محمود حسون علي96

االول61.779حسن حسب هللا إسماعيل خليل97

االول61.684حسين طوفان مزهر98

االول61.532علي حسين علي هادي99

االول61.300قصي ثائر عبد الرحمن عليوي100

االول61.169قصي داود سليم حسن101



االول60.672حيدر سالم صادق كاظم102

االول60.646شيماء كريم جبار حميد103

الثاني60.327استبرق مهدي كاظم عبود104

االول60.201عمران عنيد جسام محمد105

االول60.094سجى اسماعيل خليل إبراهيم106

االول60.062صفاء علي رشيد سعيد107

االول59.991عمر سمير عبد الجليل محمد108

االول59.983فهد انور مسافر متعب109

االول59.856هدى صالح علي صالح110

االول59.830اطياف زياد علي محسن111

االول59.737حسناء نعمان حسن حمد112

االول59.719مصطفى احمد حميد يحيى113

الثاني59.704فاطمة سلمان عبود عبد هللا114

االول59.609رعد فائز علي مدب115

االول59.597زهراء حاتم احمد ياسين116

الثاني59.370كرار عبداالمير نجم عبد االمير117

االول59.300سالم محمد حسن حسين118

االول59.004حمزة كريم حسن خلف119

االول58.972زينب رشدي رحيم نجم120

االول58.972محمد عدنان حاتم علوان121

االول58.967انور فوزي خلف محمد122

الثاني58.944مصطفى شهاب احمد123

االول58.937مكارم محمد علوان محمد124

االول58.900ضياء جبار ناجي حسن125

الثاني58.802داليا اركان ابراهيم عبد126

الثاني58.798رواء عادل محمد علو127

االول58.748رسل محمد علي طاهر128

الثاني58.704فؤاد صالح نوري عزيز129

االول58.653الرا مقداد عبد خماس130

االول58.630عبد السميع ابراهيم إسماعيل مزبان131

االول58.451مصطفى نصر  جواد حبيب132

االول58.379زينب صالح حسن منصور133

االول58.366زينب اسعد سلمان داود134

االول58.209احمد عبدهللا فرمان احمد135

االول58.206محمد عدنان علي ناجي136

الثاني58.130فاطمة عبدهللا علي جواد137



االول58.117سماح مقداد حكيم حسين138

االول58.034فالح قاسم صادق منصور139

الثاني58.003عالء كريم ياسين خضير140

الثاني57.933حسين عباس حسين حمه141

الثاني57.841محمد اسماعيل محمد عنكوش142

االول57.813جاسم محمد تركي إسماعيل143

الثاني57.812سارة حميد عبد صالح144

الثاني57.734مروة علي حسن خميس145

الثاني57.704رسل محمد احمد مصطفى146

االول57.679عز الدين علي مسلم صالح147

االول57.581غزوان عدنان محمود رويشد148

االول57.571احمد شاكر محمود جاسم149

االول57.346محمد مزهر خلف إبراهيم150

الثاني57.333سماء فالح مهدي جاسم151

االول57.269مصطفى محمد صالح سلمان152

الثاني57.179نور الهدى حيدر محمد هادي153

الثاني57.072حسن كرهب دواس مسير154

الثاني57.028دعاء فالح حسن خلف155

االول57.005تارا اكبر علي جان عرب156

االول56.984صفاء الدين روكان إسماعيل حسن157

االول56.765نور سعد جاسم محمد158

الثاني56.726سجى علي حسن حسين159

الثاني56.603زينب رعد علي خميس160

االول56.581مروة محي دواي علوان161

الثاني56.524علياء محمود علي حمود162

الثاني56.505شامل صبار علوان مهدي163

االول56.397غفران عصام رشيد حميد164

االول56.396محمد ياس علي داود165

الثاني56.367منتظر سعد محسن166

االول56.337حسن محمود ارحيم علوان167

الثاني56.203االء قاسم امين عبدهللا168

الثاني56.201احمد فيصل احمد عبود169

الثاني56.067انمار حسن كاظم علي170

الثاني56.063سرور حسام هادي سلمان171

االول56.052عمر ابراهيم خليل اسماعيل172

االول55.998سالم رزاق احمد جاسم173



الثاني55.987حذام احمد علوان اسماعيل174

الثاني55.978جعفر احمد صالح مهدي175

الثاني55.945هالة ساجد محمود حسين176

االول55.885وليد نجيب عبدهللا ابراهيم177

الثاني55.848مصطفى احمد هادي اسماعيل178

الثاني55.834زمن محمد جليل رشيد179

الثاني55.721وسن قاسم محمد مصطفى180

الثاني55.578هشام سامي جاسم كردي181

الثاني55.575ريم رشيد حميد درويش182

الثاني55.480محمد كريم احمد سعود183

الثاني55.454حيدر عمران عبدالرحمن عبد هللا184

الثاني55.311حمزة ياس جهاد مهدي185

الثاني55.249زهراء نوفل محمد مصطفى186

الثاني55.159علي احمد اسماعيل دمبوس187

الثاني55.129شهد سالم ابراهيم محمد188

االول55.111محمد نجاح مهدي محمد189

الثاني55.103نور الهدى مزهر زيدان محمد190

االول55.088مصطفى كريم إسماعيل عجاج191

الثاني54.940ايات صفاء حمزة عباس192

الثاني54.837زهراء عامر جليل خليل193

الثاني54.796زهرة سليم جاسم دلي194

االول54.736مينا قحطان عبدالمجيد حميد195

الثاني54.713احمد ابراهيم سعد حميد196

االول54.435ريام محمد حميد عايد197

الثاني54.433نور حكمان علوان عباس198

الثاني54.383نور رياض عدنان جاسم199

الثاني54.380سالم مطشر كرمش حسن200

الثاني54.325بسام محمد داود سالم201

الثاني54.322علي حسن علي حسين202

الثاني54.281سيماء كاظم جواد203

الثاني54.267بشائر هزبر عباس حسن204

االول54.097محمد رعد محمود محمد205

الثاني54.018احمد حامد عبود حسن206

الثاني53.956سوالف وليد فاضل عليوي207

الثاني53.867سيف صالح الدين جبار مجيد208

الثاني53.554احمد اكرم سعيد نهير209



الثاني53.444نور خالد نصيف جاسم210

الثاني53.442منذر عبدالناصر يوسف عبد الكريم211

االول53.416اناهيد عبدالجبار خضير عباس212

الثاني53.344محمد احمد جاسم حمادي213

الثاني53.253احمد عامر حامد عثمان214

الثاني53.184رشيد حامد رشيد فياض215

الثاني53.109نبيل وليد حسين ارحيم216

الثاني53.078محمد تركي احمد نزال217

الثاني52.934محمود انور حيدر مايخان218

الثاني52.926هيفاء تركي عبد اكزاز219

االول52.911زينب فليح حسن نجرس220

الثاني52.901ايالف نبيل مجيد رشيد221

الثاني52.786سيف احمد حسين سعدون222

االول52.773ايمان مجيد علوان بندر223

الثاني52.653صابر كامل رحم حسين224

الثاني52.370حيدر فتح هللا حسين رشيد225

الثاني52.361احمد شاكر محمود حسن226

الثاني52.173اسعد ستار حميد محمد227

الثاني51.985ضرغام فارس جاسم محمد228

الثاني51.870حسام سامي رشيد229

الثاني51.837احمد علي احمد كنعان230

الثاني51.666كافي سلمان محمد محمود231

الثاني51.666قاسم علي عبدالرحمن جاسم232

الثاني51.417يوسف محمد جاسم حمود233

الثاني50.963علي محمود علي234

االول50.936احمد محمود عباس خلف235

الثاني50.882سيف رعد علي236


