
الدراسة المسائية/ قسم القانون / اسماء ومعدالت الطلبة الخريجين في كلية القانون والعلوم السياسية 

(تعلمنا هدفنا  ) الدورين االول والثاني أسم الدورة 2021-2020للعام الدراسي 

املعدلالدوراجلنساجلنسيةاالسم الرابعيت
86.14األولذكرعراقيةلؤي عباس ملحان خلف1
84.738األولذكرعراقيةفراس حممود ايسني مطلك2
83.66األولانثىعراقيةدعاء عدانن عبد خلف3
83.192األولذكرعراقيةحممد حسني علوان حسني4
82.451األولانثىعراقيةاسراء حممد زنو جار هللا5
82.037األولانثىعراقيةسحر نوري جاسم كاظم6
81.634األولانثىعراقيةرشا منري مظهر خزعل7
79.863األولانثىعراقيةرقية علي حممد علي8
77.94األولانثىعراقيةفاطمة حازم داود سلمان9

77.741األولذكرعراقيةحممد مزهر علوان جرب10
77.281األولذكرعراقيةطه حممد عبد اخلالق حممد11
77.153األولانثىعراقيةسعاد مهدي صاحل جاسم12
76.587األولانثىعراقيةزينب سعد حامت رشيد13
76.483األولذكرعراقيةزكراي حيىي عبد هللا جاسم14
76.415األولانثىعراقيةدعاء وليد كاظم مهدي15
76.248األولانثىعراقيةايمسني مهند عبد الرزاق مجيل16
76.199األولذكرعراقيةسعد مصطفى غيدان حسن17
76.053األولانثىعراقيةزهراء لطيف شجاع امحد18
75.948األولذكرعراقيةعلي جنم عبود ايس19
75.824األولذكرعراقيةحيدر سالم ابراهيم فاضل20
75.809األولذكرعراقيةعلي عامر عبد القادر عبد الرزاق21
75.574األولانثىعراقيةنور اهلدى عدانن حممد ابراهيم22
75.407األولذكرعراقيةمهدي علي مهدي صاحل23
75.351األولذكرعراقيةحممد عدانن علي حسني24
75.329األولذكرعراقيةمهند عبد الودود فليح حمسن25
75.055األولانثىعراقيةزينب عبد االله حسني خليل26
75.008األولذكرعراقيةمصطفى حممد حسني امحد 27
74.979األولذكرعراقيةعلي حممد محود حممد28
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74.517األولانثىعراقيةهاجر وليد ابراهيم خضر29
74.388األولذكرعراقيةعلي عصام صبحي سهيل30
74.222األولذكرعراقيةاثري ذايب عباس علي31
74.032األولذكرعراقيةمروان فارس حممد جاسم32
73.864األولذكرعراقيةغيث علي عبد احلسني محيد33
73.844األولذكرعراقيةحسني عبد هللا علي عسكور34
73.746األولذكرعراقيةجواد امحد جواد علوان35
73.71األولانثىعراقيةمأب زايد امحد هزاع36
73.627األولانثىعراقيةجوان سعد محكه املاس 37
73.57األولذكرعراقيةفائز مهجهج امحد انصر38
73.472األولذكرعراقيةجاسم حممد عبد الرضا علي39
73.348األولانثىعراقيةوفاء كاظم جاسم مريوش40
73.346األولذكرعراقيةاكرام سلمان عبد هللا جوعان41
73.338األولذكرعراقيةامحد سالم منصور حسني42
73.226األولذكرعراقيةعبد هللا جميد ايسني عبيد43
73.075األولانثىعراقيةمرمي ضياء عبد االمري صاحل44
73.043األولذكرعراقيةحسن احسان فليح محيد45
72.995األولذكرعراقيةحممد رحيم زغري عارية46
72.97الثاينانثىعراقيةجيالن حافظ مهدي صاحل47
72.951األولذكرعراقيةامحد محزة غزال خضري48
72.916الثاينانثىعراقيةتبارك كرمي محودي حممد49
72.839األولانثىعراقيةسناء يوسف مالزم علي50
72.813األولانثىعراقيةرانية خالد كاظم سلمان51
72.68األولذكرعراقيةعمر خليل ابراهيم حممود52
72.633األولانثىعراقيةغادة امحد جميد امحد53
72.611األولذكرعراقيةحممد مهدي حسوين حممود54
72.594األولذكرعراقيةحممد شهاب امحد شهاب55
72.536األولذكرعراقيةمصطفى ماهر محيد جميد56
72.361األولانثىعراقيةنور عارف حكمت مهدي57
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72.324األولذكرعراقيةحممد رعد حممود مجعة58
72.233األولذكرعراقيةنبيل عيسى عمران عبد هللا59
71.855األولذكرعراقيةعقيل مجيل ابراهيم داود60
71.762األولذكرعراقيةعلي كاظم خلف علي61
71.725األولذكرعراقيةعمر عماد نيازي عبد احلميد62
71.665األولذكرعراقيةرسول امحد جار هللا عناد63
71.65األولذكرعراقيةحممد حسن هادي قدوري64
71.108األولانثىعراقيةابن زيد خلف علي65
70.895الثاينذكرعراقيةجاسم نصيف جاسم حممد66
70.707األولانثىعراقيةامنة حممد عواد كاظم67
70.701األولذكرعراقيةحممد حسن ابراهيم علي68
70.684األولذكرعراقيةمنيع حممد مجيل عبد هللا خليل69
70.219األولذكرعراقيةامحد كهالن عبد امحد70
70.072األولذكرعراقيةحيدر اايد حسني علي71
69.841األولذكرعراقيةحامت كرمي حممد عبد72
69.814الثاينذكرعراقيةعلي صدام فهد رشيد73
69.684الثاينذكرعراقيةرائد عبد هللا ايسني امحد74
69.608الثاينذكرعراقيةاسامة عبد اجلليل موسى يعقوب 75
69.487األولذكرعراقيةمصطفى حسني خضري عباس76
69.298األولذكرعراقيةوسام هيالن مطشر جنم77
69.223األولذكرعراقيةعمر سليمان قحطان علوان78
69.151األولانثىعراقيةصفا قحطان مصحب حسني79
69.142األولذكرعراقيةعلي صالح صاحل قدوري80
69.139األولذكرعراقيةسعد عبد علوان ضعن81
69.131الثاينذكرعراقيةسعد محيد علي عباس82
69.128الثاينذكرعراقيةحسن فريد حممد جعفر83
68.977األولذكرعراقيةعلي حممد عبد الوهاب حممد84
68.847األولذكرعراقيةامحد حيدر حسني حسيب85
68.836األولانثىعراقيةشيماء سعدي إبراهيم شهاب86
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68.789األولذكرعراقيةعلي ريسان رشاد علي87
68.686األولذكرعراقيةرايض ابقر عبد احلسن عبد علي88
68.668الثاينذكرعراقيةمحزة علي محودي علي89
68.626األولذكرعراقيةمصطفى ارميض رحيم حسن90
68.576األولذكرعراقيةعلي حمسن فاضل عباس91
68.559الثاينانثىعراقيةاية عصام محيد سلطان92
68.532الثاينانثىعراقيةسرى هيثم خليفة جميد93
68.531األولانثىعراقيةاية خالد مولود غايب94
68.399الثاينانثىعراقيةوسن كاظم عباس حمسن95
68.334األولذكرعراقيةذو الفقار ابسم علي عبود96
68.317الثاينانثىعراقيةمسر مسري حسن هاشم97
68.252الثاينذكرعراقيةعبد هللا عدانن خليل محاده98
68.229األولذكرعراقيةعلي سامي محد عبد هللا99

68.159الثاينذكرعراقيةامحد حسني جاسم حممد100
68.071الثاينذكرعراقيةعبد الرمحن جار هللا حسن امساعيل101
68.022األولذكرعراقيةعلي جالل انجي حسن102
67.949األولذكرعراقيةحسني علي شاكر حممود103
67.941األولانثىعراقيةشهد قيس حسني سلطان104
67.873الثاينذكرعراقيةمصطفى هيثم قاسم حممد105
67.843األولذكرعراقيةابراهيم كاظم حممود حسني106
67.815األولذكرعراقيةسيف صالح مهدي صاحل107
67.737األولذكرعراقيةامحد سعدون شاكر نصيف108
67.712األولذكرعراقيةامحد ابسم لطيف حممد109
67.631الثاينذكرعراقيةامحد مجال علي شاهني110
67.611الثاينذكرعراقيةمقداد ذايب عنرب عبد111
67.557األولذكرعراقيةحيدر امحد حسن امحد112
67.553األولذكرعراقيةاسامة عبد الرمحن حسن علي 113
67.529األولذكرعراقيةجاسم حممد انظم عباس114
67.503األولذكرعراقيةكرار اثمر هادي حسني115
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67.421األولذكرعراقيةعلي حممود مطشر حممود116
67.394األولذكرعراقيةعراق عقيل محيد سامل117
67.351األولذكرعراقيةامين صاحل سلمان ايس118
67.289الثاينذكرعراقيةسيف سعد كاظم مخيس119
67.288الثاينذكرعراقيةهيثم عبد خليل ابراهيم120
67.253األولذكرعراقيةحممد جليل ابراهيم عواد121
67.253األولذكرعراقيةمصطفى كرمي علوان حسني122
67.223األولانثىعراقيةهالة علي محد حسن123
67.076األولذكرعراقيةحسني فاضل امساعيل مزعل124
66.979األولذكرعراقيةطارق زايد عبد هللا أسعيد125
66.977األولذكرعراقيةسرمد اثمر حممد فرحان126
66.972األولانثىعراقيةشهد زايد محدي حسن127
66.935الثاينذكرعراقيةامحد عبد احلكيم عامر عبد128
66.923الثاينانثىعراقيةشروق صباح صاحل علوان129
66.91األولانثىعراقيةحنني مثىن ابراهيم خليل130
66.891األولذكرعراقيةايهاب زيد خلف علي131
66.86األولذكرعراقيةحممد قدوري هادي عبد علي132
66.775الثاينذكرعراقيةحيدر صفاء حممد علوان133
66.697الثاينذكرعراقيةاسحاق فاضل امساعيل امحد134
66.396األولذكرعراقيةعلي عاشور دانوك رشيد135
66.351الثاينذكرعراقيةمصطفى صادق جعفر مخيس136
66.312األولانثىعراقيةوداين اثمر جلوب هيجل137
66.276األولذكرعراقيةعلي فاضل حميسن عبود138
66.049األولذكرعراقيةقتيبة عويد حسني سعيد139
65.231الثاينذكرعراقيةامحد ابراهيم امساعيل علي140
65.207األولذكرعراقيةطارق زايد امحد هزاع141
65.198الثاينذكرعراقيةسفيان صباح عبد هللا حسن142
64.956الثاينذكرعراقيةعلي اسعد علي كاطع143
64.892الثاينذكرعراقيةاحلمزة عبد الكرمي كاظم نصيف 144
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64.755األولذكرعراقيةمصطفى عامر جميد عثمان145
64.714األولذكرعراقيةحسن رشيد جخيور حممد146
64.615الثاينذكرعراقيةسفيان غضبان خزعل شبيب147
64.397الثاينذكرعراقيةوسام فاروق محيد سلطان148
64.385الثاينذكرعراقيةحممد علي محد لطيف149
64.351األولذكرعراقيةامحد خضري عباس امحد150
64.22الثاينانثىعراقيةهالة زهري مجيل مهدي151
64.1الثاينذكرعراقيةامحد عبد الباسط حسني حممد152
62.924األولذكرعراقيةامحد كامل داود حسن153
62.465الثاينذكرعراقيةبراق قاسم جليل جميد154
62.21الثاينذكرعراقيةمشتاق عبد الرضا ابقر علي155
62.041الثاينذكرعراقيةحممد خليفة عناد كرمي156
60.96الثاينذكرعراقيةحازم محدان حسني عبد احلسني157
59.104الثاينانثىعراقيةنوال عبدالرزاق عبداجلبار حممد158
54.925األولذكرعراقيةزيدون عبدالسالم حممد صاحل159
53.226الثاينذكرعراقيةحسني ابسم حممد ماجد160


