
 كلية القانون والعلوم السياسية 

 قسم القانون 

  2018-2017العام الدراسي 
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 المعدل العام الدور الجنس الجنسية اسم الطالب ت

1 
 دعاء عبد الكريم مراد حسين

 86.425 االول انثى عراقية

2 
 ريام ثاير محمود بحاوي

 82.587 االول انثى عراقية

3 
 رائد سالم عجاج حسين

 82.352 االول ذكر عراقية

4 
 احمد علي عبداهلل مخلف

 82.228 االول ذكر عراقية

5 
 بالل قيس جعفر مهدي

 81.915 االول ذكر عراقية

6 
 حقي اسماعيل داود سلومي

 79.522 االول ذكر عراقية

7 
 عبد الصمد مهند عبد الستار داود

 78.758 االول ذكر عراقية

8 
 سليمان خليل إبراهيم خلف

 78.58 االول ذكر عراقية

9 
 هديل عبد الجبار إبراهيم عباس

 78.518 االول انثى عراقية

10 
 االء حمد عباس فنجان

 78.331 االول انثى عراقية

11 
 بتول ابراهيم حسين علي

 78.255 االول انثى عراقية

12 
 ايسر عريبي عبد كاظم

 78.181 االول ذكر عراقية

13 
 رسل عبد الحافظ محمود جاسم

 76.598 االول انثى عراقية

14 
 حسين ياسين إسماعيل جواد

 76.412 االول ذكر عراقية

15 
 يقين عبد الكريم محسن جوامير

 76.089 االول انثى عراقية

16 
 خالد وليد توفيق احمد

 74.308 االول ذكر عراقية
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17 
 زهراء مثنى عباس حميد

 74.163 االول انثى عراقية

18 
 حنان نجم عبد نصيف جاسم

 73.995 االول انثى عراقية

19 
 ديانا علي عبد الحسين إسماعيل

 73.736 االول انثى عراقية

20 
 دعاء خليفة رحيم حبيب

 73.196 االول انثى عراقية

21 
 زهراء هاشم فاضل عباس

 73.127 االول انثى عراقية

22 
 سجى عالء عزيز طعمة

 73.047 االول انثى عراقية

23 
 منتصر اركان جاسم حسين

 72.766 االول ذكر عراقية

24 
 زينب جاسم حسين مهدي

 72.652 االول انثى عراقية

25 
 ياسمين عباس علي حسين

 72.201 االول انثى عراقية

26 
 اسراء سعيد نصيف لطيف

 72.074 االول انثى عراقية

27 
 سهر سعد رزوقي جميل

 72.065 االول انثى عراقية

28 
 ايمان فاضل خضير حمزة

 71.741 االول انثى عراقية

29 
 زينة حميد محسن رشيد

 70.432 االول انثى عراقية

30 
 مازن صاحب ناجي حلبون

 70.097 االول ذكر عراقية

31 
 هدى جاسم محمد سلوم

 70.041 االول انثى عراقية

32 
 رسل كريم عالوي جزل

 69،76 االول انثى عراقية

33 
 مصطفى محمد محمود حميد

 69.697 االول ذكر عراقية
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34 
 فاطمة علي عبد مرمي

 69.575 االول انثى عراقية

 69.35 الثاني ذكر عراقية عثمان فيصل احمد عمر 35

36 
 نور رحيم صكبان جبر

 69.253 االول انثى عراقية

37 
 هبة مظهر إسماعيل علي

 69.202 االول انثى عراقية

 68.969 االول انثى عراقية امال باقر حمادي عبد اهلل 38

39 
 امامه عبد الرزاق هوبي محمد

 68.9 االول انثى عراقية

40 
 غفران منير شهاب احمد

 68.796 االول انثى عراقية

41 
 محمود عامر جاسم محمد

 68.637 االول ذكر عراقية

42 
 ورود رعد جميل عبد الحسين

 67.955 االول انثى عراقية

43 
 نورس عبد الحميد شهاب عزيز

 67.556 االول انثى عراقية

44 
 يوسف رشيد محمد عودة 

 67.519 االول ذكر عراقية

45 
 شذى حسن سعود طاهر

 67.091 االول انثى عراقية

46 
 عمار فاضل حسين كاظم

 66.577 االول ذكر عراقية

47 
 يوسف محمود سلمان عواد

 66.362 االول ذكر عراقية

48 
 احمد خالد احمد عزيز

 66.043 االول ذكر عراقية

49 
 يوسف طالب حسن ناصر

 66.03 االول ذكر عراقية

50 
 عطية فهد خميس هشام

 65.312 االول ذكر عراقية
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51 
 نجم عبداهلل خضير عباس 

 65.229 االول ذكر عراقية

 65.006 الثاني انثى عراقية زينب حشمت نعمة قاسم 52

53 
 اسراء حميد رزام إبراهيم

 64.891 االول انثى عراقية

54 
 حكمت خليل إسماعيلحسناء 

 64.452 االول انثى عراقية

55 
 عالء حسين كاظم خلف

 64.284 االول ذكر عراقية

56 
 عمار ياسر عبد نصيف

 64.205 االول ذكر عراقية

57 
 نبأ كريم شمخي جاسم

 64.105 االول انثى عراقية

 64.088 الثاني ذكر عراقية حيدر طالب إسماعيل إبراهيم 58

59 
 محسن رشيدفرح احمد 

 64.085 االول انثى عراقية

60 
 ايمان احمد خليل علو

 63.897 االول انثى عراقية

61 
 اسيل محمد درباس مصلح

 63.601 االول انثى عراقية

62 
 عبداهلل علي حسين مطر

 63.53 االول ذكر عراقية

عبد الكريم عدنان عبدالكريم  63

 صالح
 63.288 االول ذكر عراقية

64 
 محمود حميدي زينب عدنان

 63.144 االول انثى عراقية

65 
 محمد هادي صالح مخلف

 63.11 االول  عراقية

66 
 شهد باسم غضبان ياسين

 62.751 االول انثى عراقية



 كلية القانون والعلوم السياسية 

 قسم القانون 

  2018-2017العام الدراسي 

 االول والثاني  وراسماء الخريجين للد

 

 

 

 

67 
 هاجر ياسين حسن محمود

 62.481 االول انثى عراقية

 62.297 الثاني انثى عراقية نرجس مرهج ناصر محمد 68

69 
 حسون امنة عبد الرسول كاظم

 62.286 االول انثى عراقية

70 
 مصطفى محمد عبداهلل محيميد

 62.11 االول ذكر عراقية

71 
 اسامة قاسم علي ناصر

 62.018 االول ذكر عراقية

72 
 عبداهلل حسين عون علي

 61.753 االول ذكر عراقية

73 
 شيرين ياسين عنوان هزاع

 61.598 االول انثى عراقية

74 
 نمارق ياسر حسن سعود

 61.404 االول انثى عراقية

75 
 مصطفى قاسم محمد مطلك

 61.398 االول ذكر عراقية

76 
 زهراء عمران محمد ميرزا

 61.385 االول انثى عراقية

 61.376 الثاني انثى عراقية سفانة مثنى احمد مهدي 77

 61.149 الثاني انثى عراقية مروة احمد عبد اهلل محمد 78

79 
 احمد حسن قاسم محمود

 60.859 االول ذكر عراقية

80 
 علي حسين محمود جواد

 60.386 االول ذكر عراقية

81 
 مصطفى خشان جميل حسين

 60.2 االول ذكر عراقية

 60.079 الثاني ذكر عراقية طارق نبيل سامي ذياب 82

83 
 حنين محمد صالح خميس

 59.83 االول انثى عراقية
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84 
 زينب سعد عزيز محمود

 59.599 االول انثى عراقية

85 
 استبرق ابراهيم خلف نجم

 59.539 االول انثى عراقية

86 
 ماهر رياض شنيف علوان

 59.209 االول ذكر عراقية

87 
 شهد صالح هادي جاسم

 58.974 االول انثى عراقية

88 
فاطمة عبد الحسن عبد األمير 

 كاظم
 عراقية

 الثاني انثى
58.71 

89 
 علي السجاد خليل سعد عباس

 58.62 االول ذكر عراقية

90 
 فاطمة وسام إبراهيم خليل

 58.338 االول انثى عراقية

91 
 محمد اكرم محمد حسن

 58.313 الثاني ذكر عراقية

 58.185 الثاني انثى عراقية صفا احسان حيدر محسن 92

 58.11 الثاني انثى عراقية دعاء عباس إبراهيم فيصل 93

94 
 علي كريم دلفي دانة

 58.107 االول ذكر عراقية

مصطفى احمد موسى عبد  95

 الحسن
 58.029 االول ذكر عراقية

96 
 رانية حامد هادي صالح

 57.889 االول انثى عراقية

 57.849 الثاني انثى عراقية غدير طه علي بدر 97

 57.743 الثاني ذكر عراقية انور حسن هادي عودة 98

99 
 انتضار محمود صالح دهش

 57.687 االول انثى عراقية
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100 
 منير خليل إبراهيم خميس

 57.217 االول ذكر عراقية

101 
 محمد فرحان حسين احمد

 57.07 االول ذكر عراقية

102 
 مريم صالح حسن خلف 

 56.723 االول انثى عراقية

 56.684 الثاني ذكر عراقية علي نزهان شوكت حسن 103

104 
 احمد سبهان عبد صالح

 56.661 االول ذكر عراقية

 56.59 الثاني انثى عراقية نبراس طه محمود مهدي 105

106 
 حمزة حكيم محمود يوسف

 56.579 االول ذكر عراقية

 56.525 الثاني انثى عراقية سارة عويد عودة كاظم 107

 56.489 الثاني ذكر عراقية محمد ستار خضير عباس 108

109 
 محمد نجم عبد خميس

 56.375 االول ذكر عراقية

110 
 فرقد قحطان محمود عباس

 56،265 الثاني انثى عراقية

111 
 محمد نوري هادي عنقود

 55.959 االول ذكر عراقية

112 
 علي هادي نجم عبدالوهاب

 55.922 االول ذكر عراقية

 55.821 الثاني ذكر عراقية مصطفى يوسف صالح عواد 113

114 
 مياسة طالب موسى شهاب

 54.966 االول انثى عراقية

 54.814 الثاني ذكر عراقية مرتضى محمد حميد صالح 115

 54.549 الثاني ذكر عراقية مصطفى رفعت مزهر عباس 116
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 54.50695 الثاني انثى عراقية غصون حميد خضير عباس 117

 54.44 الثاني ذكر عراقية علي حيدر محمد علي فهد 118

 54.352 الثاني ذكر عراقية وسام مؤيد كامل مجيد 119

 54.316 الثاني ذكر عراقية ابو بكر حسين حسن عباس 120

 54.28211 الثاني ذكر عراقية ازهر خير اهلل عدنان علي  121

 54.236 الثاني انثى عراقية شهد عدنان صالح بريسم 122

 54.221 الثاني ذكر عراقية احمد خليل ابراهيم لطيف 123

 54.189 الثاني ذكر عراقية احمد عقيل عمران عيسى 124

125 
نورس ابراهيم عبد الرزاق 

 إبراهيم
 عراقية

 الثاني انثى
54.044 

 54.008 الثاني انثى عراقية لينه عبد المنعم حاتم جابر 126

 53.849 الثاني انثى عراقية زينب حسين نصيف جاسم 127

 53.772 الثاني انثى عراقية نورس حسين ناصر مياح 128

 53.671 الثاني ذكر عراقية حسيناحمد حافظ ناصر  129

 53.587 الثاني ذكر عراقية خالد حافظ ياسين فرحان 130

 53.519 الثاني ذكر عراقية نبراس سامي محمد سلمان 131

132 
 حوراء عبد الكريم حسن وزكة

 53.518 االول انثى عراقية
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 53.311 الثاني ذكر عراقية مثنى عبدالحكيم محمد 133

 52.771 الثاني ذكر عراقية فالح حسنايسر جميل  134

135 
 حسين كريم مولود سباح

 52.728 االول ذكر عراقية

 52.703 الثاني ذكر عراقية علي ستار عباس حسين 136

 52.549 الثاني انثى عراقية نور أمين وهاب أمين 137

 52.234 الثاني انثى عراقية زينب محمود فاضل احمد 138

 52.21889 الثاني ذكر عراقية حسين عليصالح حسب اهلل  139

 51.837 الثاني ذكر عراقية علي عدنان هاشم علوان 140

141 
 فرح مظفر شاكر محمود

 51.83 االول انثى عراقية

 51.541 الثاني ذكر عراقية محمد صالح حسن حسون 142

 50.81637 الثاني ذكر عراقية هادي عبد محمد خميس 143


