
الدراسة الصباحية / قسم القانون / اسماء ومعدالت الطلبة الخرجين في كلية القانون والعلوم السياسية 

(تعليمنا لن يتوقف   ) الدورين االول والثاني أسم الدورة 2020-2019للعام الدراسي 

املعدلالدوراجلنساجلنسيةاالسم الرابعيت
86.826األولانثىعراقيةمسا امني حممود امني1
85.704األولانثىعراقيةشيماء زكي ايسني عبدالرحيم2
85.015األولانثىعراقيةنبأ صاحل حراز عباس3
84.959األولانثىعراقيةابتهال حممد مريوش عبود4
84.873األولانثىعراقيةرغد فارح حسن كاظم5
84.827األولذكرعراقيةليث عبدهللا رشيد عزيز6
84.44األولذكرعراقيةحسني عبدالزهرة امحد مزابن7
84.227األولذكرعراقيةحيدر عبدالسالم حممد علي8
83.904األولانثىعراقيةدايان فؤاد منصور حسني9

83.646األولانثىعراقيةهبة حممد ايسني عطية10
83.284األولانثىعراقيةزهراء عمار عبد احلسني جميد11
83.226األولانثىعراقيةفردوس غالب عبد هللا محود12
82.909األولانثىعراقيةاسراء عدانن شعالن جواد13
82.847األولانثىعراقيةعائشة قيس ابراهيم زابلة14
82.714األولذكرعراقيةفهد سعد ابراهيم حسن15
82.639األولذكرعراقيةعبداهلادي عبدالكرمي مهدي ايسني16
82.599األولذكرعراقيةعامر عبدالسالم عبداجلليل سلمان17
82.41األولانثىعراقيةصفية عباس عيدان مطر18
82.318األولانثىعراقيةيسرى سنان نعمان علوان19
81.906األولانثىعراقيةسهري علي لطيف داغر20
81.591األولذكرعراقيةمرتضى نصيح قادر حممد21
81.553األولانثىعراقيةداليا رابح انيف حسن22
81.237األولانثىعراقيةاسيل خورشيد رشيد غايب23
80.925األولانثىعراقيةنور فالح حسن خلف24
80.894األولانثىعراقيةاية حممد نصيف جاسم25
80.183األولذكرعراقيةرؤوف حممد جعفر رؤوف26
80.093األولانثىعراقيةميسون احسان حممود صاحل27
79.911األولانثىعراقيةزينة سعد محيد فرج28
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79.523األولذكرعراقيةمصطفى شفيق هاشم امحد29
79.441األولانثىعراقيةايالف حممود مبدر حممود30
79.44األولانثىعراقيةفاطمة عبداالمري ضايع مجيل31
79.376األولانثىعراقيةزهراء عباس ذايب عباس32
79.162األولذكرعراقيةعمر صبحي مجيل مراد33
78.941األولانثىعراقيةتبارك طالل صاحل مهدي34
78.823األولذكرعراقيةحسني حممد جاسم حسني35
78.671األولذكرعراقيةحسن حممد هادي جبار36
78.634األولانثىعراقيةفرقان مجال جاسم محودي37
78.507األولانثىعراقيةمرمي هشام محيد ذايب38
78.404األولذكرعراقيةعبدهللا سعدون امحد حسني39
78.354األولانثىعراقيةبراق علي كرمي طه40
78.342األولانثىعراقيةشهد فاحل عزيز علي41
78.186األولانثىعراقيةزهراء رعد سليم عبد42
78.179األولذكرعراقيةزيد عادل رحيم حسن43
78.169األولانثىعراقيةضحى سلمان كتاب درب44
78.075األولذكرعراقيةعلي محيد حسب هللا حمي45
77.722األولانثىعراقيةفاطمة يونس عبدالسالم عبداجمليد46
77.715األولذكرعراقيةسرمد مولود سلمان شريف47
77.691األولذكرعراقيةمصطفى حمسن جسام حممد48
77.562األولانثىعراقيةهدى عماد لطيف ابراهيم49
77.513األولذكرعراقيةوسام عمر مجيل خلف50
77.423األولانثىعراقيةامنة معن عبداهلادي صاحل51
77.32األولذكرعراقيةابراهيم حسني مخيس مجعة52
77.253األولانثىعراقيةمرمي طالب هادي حسيب53
76.947األولانثىعراقيةنور رايض قاسم امحد54
76.942األولذكرعراقيةمصطفى وليد خالد علوان55
76.818األولانثىعراقيةملى جهاد امحد حممد56
76.727األولذكرعراقيةابراهيم عدانن جهاد حممد57
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76.288األولذكرعراقيةاثمر زبيد اثمر فاضل58
76.217األولانثىعراقيةاالء عباس مصلح مهدي59
75.551األولذكرعراقيةمرتضى عدانن داود حسني60
75.261األولذكرعراقيةعلي االكرب ضاري حسن حدري61
75.168األولانثىعراقيةفاطمة الزهراء حممود عصفور سلمان62
75.138األولذكرعراقيةامحد عبد فرحان موسى63
75.044األولانثىعراقيةزهراء حممد عبداملهدي صابر64
74.952األولانثىعراقيةسعدية عادل عبود فرج65
74.913األولذكرعراقيةمازن شاكر حممود سلمان66
74.8األولانثىعراقيةامساء حسن ابراهيم جملي67
74.713األولذكرعراقيةايسر شهاب امحد حسني68
74.62األولانثىعراقيةرنده عامر شاكر حممود69
74.32األولانثىعراقيةميالد رعد حممود كرمي70
74.307األولذكرعراقيةحممد ضمد كاظم ومسي71
74.274األولذكرعراقيةمعتز حممد عبد احلسني علوان72
74.254األولذكرعراقيةحسن امحد مهدي صاحل73
74.236األولانثىعراقيةغسق علي هادي حسني74
74.219األولذكرعراقيةانس اايد كرمي عبدهللا75
74.21األولذكرعراقيةعلي مؤيد علي حسني76
74.104األولذكرعراقيةمصطفى كرمي ابراهيم حسني77
74.075األولذكرعراقيةحممد حمسن علي توفيق78
74.069األولانثىعراقيةمرمي مجال علي حسني79
74.027األولانثىعراقيةنور حسن طه دانوك80
74.01األولذكرعراقيةحممد مؤيد عبدالوهاب عثمان81
73.966األولذكرعراقيةامحد عون مطر محد82
73.906األولذكرعراقيةحممد حسن خضري درويش83
73.824األولانثىعراقيةحنني خالد ابراهيم عفتان84
73.634األولانثىعراقيةشهد اثمر متعب جاسم85
73.582األولانثىعراقيةمرمي علي جمبل عبد86
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73.448األولانثىعراقيةخدجية هشام حسني حسن87
73.385األولذكرعراقيةوضاح قاسم حسن فليح88
73.266األولانثىعراقيةسهاد علي حسني امحد89
73.249األولذكرعراقيةطه سعد حممد ايسني90
73.197األولانثىعراقيةاستربق عدانن امساعيل حسني91
73.154األولانثىعراقيةسرى حممد عبداحلميد قادر92
73.052األولذكرعراقيةصفاء امحد حممود جاسم93
72.774األولانثىعراقيةرسل حسن لطيف علي94
72.763األولذكرعراقيةحممد حسني شكر حممود95
72.68األولانثىعراقيةسرور انعام عبد الوهاب قدوري96
72.565األولذكرعراقيةعالء سلمان مرشد علي97
72.541األولانثىعراقيةشيماء جاسم حسني فاضل98
72.401األولانثىعراقيةزهراء سعد غازي خلف99

72.338األولذكرعراقيةعبداهلادي رعد رحيم محود100
72.17األولانثىعراقيةاطياف حريب فارس جواد101
72.122األولذكرعراقيةعلي سعيد علي محودي102
72.076األولانثىعراقيةعال عدانن هاشم غناوي103
71.979األولانثىعراقيةهبة جاسم نوري امحد104
71.969األولذكرعراقيةعباس عبود مهدي علي105
71.956األولذكرعراقيةخالد امحد داود سلمان106
71.776األولذكرعراقيةاكرم اثير ابراهيم عبد علي107
71.695األولذكرعراقيةحممد سليمان محود شهاب108
71.477األولذكرعراقيةحسام حممد صاحل مخيس109
71.419األولانثىعراقيةعذراء عباس حممود عبود110
71.395األولانثىعراقيةران علي توفيق شاطي111
71.246األولانثىعراقيةاسراء فهد عبدالرضا علوان112
71.223األولانثىعراقيةانوار قيس عبد الكرمي موسى113
71.117األولانثىعراقيةورود قيس عباس حسن114
71.097األولانثىعراقيةميس طالل امساعيل عباس115



الدراسة الصباحية / قسم القانون / اسماء ومعدالت الطلبة الخرجين في كلية القانون والعلوم السياسية 

(تعليمنا لن يتوقف   ) الدورين االول والثاني أسم الدورة 2020-2019للعام الدراسي 

71.042األولذكرعراقيةسفيان ستار عبد جواد116
71.02األولذكرعراقيةمصطفى مثىن عزيز عبود117
70.98األولذكرعراقيةحممد حسن درويش خسارة118
70.969األولذكرعراقيةحممد فاضل علوان عبدهللا119
70.928األولانثىعراقيةسهى عزيز حممد هنيدي120
70.914األولذكرعراقيةحممد عامر مدلول علي121
70.864األولذكرعراقيةحسني زكي حيىي وهاب122
70.848األولانثىعراقيةافراح صاحب ماهود مسني123
70.785األولذكرعراقيةامحد رايض جاسم خليل124
70.622األولانثىعراقيةصابرين مهدي مصلح حسن125
70.6األولذكرعراقيةصفاء حممود شرقي شديد126
70.485األولذكرعراقيةعلي سعد عبدهللا هدو127
70.459األولانثىعراقيةسناء صالح حسن عباس128
70.435األولذكرعراقيةامحد امساعيل كرمي خلف129
70.21األولذكرعراقيةسيف علي انئل رشيد عبدالكرمي130
70.168األولانثىعراقيةزينب حممد كاظم محيد131
70.058األولانثىعراقيةرفل عبدهللا منعم عبدهللا132
70.007األولانثىعراقيةبتول ابسم سامل كاظم133
69.781األولذكرعراقيةحسني كامل جاسم حسن134
69.752األولانثىعراقيةنور اهلدى امري حيدر متر135
69.636األولانثىعراقيةغفران كاظم مراد حسني136
69.566الثاينذكرعراقيةوضاح عبد الرحيم حممد عباس137
69.512األولانثىعراقيةحنني ابسل اكرم جواد138
69.464األولذكرعراقيةرسول طالب هادي حسيب139
69.44األولذكرعراقيةامحد عبدالكرمي فليح حسن140
69.419األولانثىعراقيةفاطمة الزهراء صاحب عبيد علي141
69.379الثاينذكرعراقيةكرار سامي صخي عباس142
69.348األولذكرعراقيةحسني عباس خليفة حسني143
69.312األولانثىعراقيةعلياء ابراهيم علي داود144



الدراسة الصباحية / قسم القانون / اسماء ومعدالت الطلبة الخرجين في كلية القانون والعلوم السياسية 

(تعليمنا لن يتوقف   ) الدورين االول والثاني أسم الدورة 2020-2019للعام الدراسي 

69.304األولذكرعراقيةمرتضى حسني عطية حبيب145
69.275األولذكرعراقيةحسن حممود شاكر  بدر146
69.17األولانثىعراقيةزينب سهيل امحد حسن147
69.131األولذكرعراقيةليث علي حسني عباس148
68.951األولذكرعراقيةحممد عدانن عباس عبود149
68.84األولانثىعراقيةفنار معد غسان ايسني150
68.687األولذكرعراقيةحسن بدري حسن علوان151
68.672األولذكرعراقيةعلي حامت حممود مغري152
68.378األولانثىعراقيةرغد مجال علي رضا153
68.339األولذكرعراقيةعبدالكرمي رائد عبدالكرمي توفيق154
68.323األولذكرعراقيةموسى وليد طاهر شبيب155
68.317األولانثىعراقيةنور حممد امساعيل حمسن156
68.284الثاينذكرعراقيةميثاق رعد حسني سعود157
68.241األولانثىعراقيةاميان اكرام عبد راضي158
68.207األولذكرعراقيةيوسف صباح حممد عبد159
68.204األولذكرعراقيةعالء كرمي علي جحيش160
68.14األولذكرعراقيةعمر علي ايسني محد161
68.053األولذكرعراقيةمرتضى اايد حامد عباس162
68.029األولذكرعراقيةحممد صاحل هادي امحد163
68.016األولانثىعراقيةزهراء عزيز حممد شايع164
67.958األولذكرعراقيةاوس علي سلمان محيد165
67.946األولذكرعراقيةعبدهللا علي عبداالله ساقي166
67.945األولذكرعراقيةعلي لطيف سلمان حسني167
67.832األولذكرعراقيةحسن خضري عباس حسن168
67.825األولذكرعراقيةعباس فاضل عباس خضري169
67.766األولذكرعراقيةعلي حسني حممود جاسم170
67.616األولانثىعراقيةاية حسام جاسم حممد171
67.456األولذكرعراقيةعلي مجيل انجي حسن172
67.311األولذكرعراقيةعيسى كاظم عبود كاظم173
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67.23األولذكرعراقيةامحد علي توفيق شاطي174
67.215األولذكرعراقيةادهام عبدالكرمي مصطفى حممد175
67.091األولذكرعراقيةرافد عدانن جميد غدير176
66.792األولذكرعراقيةامحد رشيد شاكر حممود177
66.78األولذكرعراقيةذو الفقار حسني صادق حممد178
66.716األولانثىعراقيةسجى عدانن عواد حسن179
66.711األولذكرعراقيةعلي امحد امري جميد180
66.559األولذكرعراقيةعلي نبيل حممد جاسم181
66.537األولانثىعراقيةمروة صفاء حسني امحد182
66.455األولذكرعراقيةعلي حممود كحيط عويد183
66.398األولانثىعراقيةفاطمة يعقوب ابراهيم رضا184
66.318األولانثىعراقيةبلسم خالد حسن محيد185
66.29األولذكرعراقيةنزار حسن علي سكران186
66.285األولذكرعراقيةعبود غريب عباس عبداحلسن187
66.181األولذكرعراقيةحسني رعد عبيد مهدي188
66.148األولذكرعراقيةحسني علي حسني فزع189
66.143األولذكرعراقيةامحد نبيل عبدالرمحن عبدالستار190
66.14األولانثىعراقيةزينب عزيز حسني محودي191
66.127األولانثىعراقيةشهد سلمان هادي كريفع192
66.092األولذكرعراقيةعبداملرسل عباس خزعل حسن193
66.032األولذكرعراقيةعلي عبداجلبار رشيد محيد194
66.019األولذكرعراقيةوسام حسني حممد علي195
65.999األولذكرعراقيةحذيفة امحد سعيد عبدهللا196
65.952األولذكرعراقيةاجمد حمسن جاسم  حميميد197
65.912األولانثىعراقيةرونزا بشار مؤيد حممد علي198
65.881األولذكرعراقيةمصطفى رايض حممد جواد199
65.872األولذكرعراقيةاسامة قاسم جواد جوهر200
65.818األولذكرعراقيةادريس امحد علوان محد201
65.564األولذكرعراقيةرامي عقيل نزهان عبدهللا202
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65.489األولذكرعراقيةحممد جعفر عبد عباس203
65.443األولانثىعراقيةسهى محزة محيد كرجي204
65.437األولذكرعراقيةحسني علي عبد احلميد مطلك205
65.395األولذكرعراقيةامحد نصري عباس عزيز206
65.372األولذكرعراقيةامسر كرمي مجيل عبد207
65.284األولذكرعراقيةعلي اايد زايد صبحي208
65.035األولذكرعراقيةعلي ستار عبد اجلبار عبد209
64.961األولذكرعراقيةامحد انيب ضاحي بريسم210
64.936األولذكرعراقيةعبداخلالق شالل عبداخلالق هذال211
64.616األولذكرعراقيةعبدهللا منعم شهاب امحد212
64.553األولانثىعراقيةسجى عماد ايسني عباس213
64.539األولذكرعراقيةحممد علي اندر عبد علوان214
64.519األولذكرعراقيةحسني خليفة حسني شيال215
64.442األولذكرعراقيةامين جاسم حممد عباس216
64.391األولانثىعراقيةنبأ جياد كاظم عليوي217
64.132األولانثىعراقيةسارة حممد رضا حسن218
64.103األولذكرعراقيةحسن طعمة حسن علي219
63.811األولذكرعراقيةحسني علي عباس شهاب220
61.947األولذكرعراقيةمعد محدي حسن كنون221
61.838األولذكرعراقيةمرتضى حمسن علوان حسني222
61.815األولذكرعراقيةعالء ظاهر فهد عبد هللا223
60.996األولانثىعراقيةزينة غازي طالل خلف224
55.15األولذكرعراقيةبراء طه ابراهيم جواد225


