
الدراسة الصباحية / قسم القانون / اسماء ومعدالت الطلبة الخريجين في كلية القانون والعلوم السياسية 
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املعدلالدوراجلنساجلنسيةاالسم الرابعيت
92.647األولانثىعراقيةسارة مهدي صاحل جاسم    1
88.607األولانثىعراقيةايالف ادريس حسن خلف    2
85.589األولذكرعراقيةابراهيم قيس جميد عبد   3
85.577األولانثىعراقيةدنيا حممود عبد النيب جواد    4
84.72األولذكرعراقيةحممد قيس فاضل جميد  5
84.503األولانثىعراقيةشهد خضري مالك حسني   6
83.746األولانثىعراقيةنور اهلدى انور هظم علي7
83.524األولانثىعراقيةايالف نصرة فارس طعان   8
83.398األولانثىعراقيةاية خالد ايسني فاضل   9

82.868األولذكرعراقيةمصطفى عبد الوهاب شهاب امحد10
82.245األولانثىعراقيةفرح فراس علي حسني   11
81.9األولانثىعراقيةزهراء خليفة سلمان حممود   12
81.875األولذكرعراقية كرار امساعيل خلف حكمان13
81.775األولذكرعراقيةوائل عادل صالل حممد علي14
81.681األولانثىعراقيةسارة حممود زمان حبيب    15
81.039األولانثىعراقيةتبارك امحد هادي مهدي    16
80.81األولانثىعراقيةنرجس خاتون حممد جاسم انصر17
80.671األولانثىعراقيةرقية حممد كاظم حممد   18
80.631األولانثىعراقيةاغادير هاشم حممد كاظم   19
80.358األولانثىعراقيةقدس سعيد حمسن داود    20
79.998األولانثىعراقية عال محيد علي حسني21
79.593األولانثىعراقيةزينب نزار ستار حسني    22
79.452األولانثىعراقيةضيفاء عدانن حممود امساعيل   23
78.9األولذكرعراقيةعزام حممد حسني سلمان   24
78.653األولانثىعراقيةاايت ابسم امحد شريف  25
78.607األولانثىعراقيةاعياد حممد حسني كاظم   26
78.604األولانثىعراقيةشيماء علي امساعيل حممد   27
78.396األولذكرعراقيةكمال الدين امحد حمي حممد    28
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78.387األولانثىعراقية زهراء ماجد فاضل مبارك29
78.36األولانثىعراقيةشيماء يونس خليل ابراهيم30
78.348األولذكرعراقيةعلي حسني  مهدي هاشم    31
78.207األولذكرعراقيةمهدي كاظم جواد كاظم32
78.119األولانثىعراقيةهدى عدانن ارزوقي براك   33
77.971األولانثىعراقيةشفاء حسن علوان شلغيم   34
77.891األولذكرعراقيةعمر محزة حممد مصطفى  35
77.676األولذكرعراقيةعلي ابسم مجعة صاحل    36
77.583األولانثىعراقيةابرار احسان  كرمي ايس   37
77.505األولانثىعراقيةنور وسام شاكر مزهر  38
77.409األولانثىعراقيةمروة امحد جدوع حممد39
77.295األولانثىعراقية عائشة بكر ضاري رزوقي40
77.291األولذكرعراقية علي حممد كامل حسن 41
77.268األولانثىعراقية غفران عماد كاظم كرم 42
77.232األولانثىعراقية ليلى عبد اهلادي كامل سبع43
77.195األولذكرعراقيةعبد الوهاب خليل  جنم حممود    44
76.966األولذكرعراقيةحممد عبد القادر امساعيل علي  45
76.813األولذكرعراقيةرسول عماد داود سلمان    46
76.725األولانثىعراقيةانفال سامي حسن زيدان   47
76.594األولذكرعراقيةعلي عبد الرزاق حسويب قيس    48
76.555األولانثىعراقيةنبأ فاضل ابراهيم علوان49
76.417األولانثىعراقيةمرمي امحد نعيم صاحل50
76.331األولانثىعراقية تقوى خضري عبد العباس كاظم51
76.281األولذكرعراقيةمقداد زيد ابراهيم مجيل52
76.141األولانثىعراقيةسرى امحد عادل عبد الوهاب   53
75.971األولذكرعراقية علي كاظم حنون خليف54
75.798األولانثىعراقيةرونق هويب عباس عزاوي    55
75.709األولانثىعراقيةحوراء قاسم خليل ابراهيم   56
75.662األولانثىعراقيةغرنوكة حممد علي مخيس57
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75.626األولانثىعراقيةمسر خليل امحد ابوي    58
75.508األولانثىعراقيةران موفق نعمان عباس59
75.499األولذكرعراقيةامحد زايد فليح حسن  60
75.446األولانثىعراقيةاستربق حممد محدي علي61
75.139األولانثىعراقيةاهلام قحطان عبد هللا جاسم  62
75.123الثاينانثىعراقيةعذراء مجيل ابراهيم علوان    63
75.091األولذكرعراقيةعمر كنعان امساعيل حممد64
75.083األولانثىعراقية فاطمة كامل عطية حسني65
74.954األولذكرعراقيةحامد حممد عبد هللا سعيد   66
74.948األولانثىعراقيةزهراء صباح عبد احلسن سعيد    67
74.873األولانثىعراقيةفرح اايد حامت منهل    68
74.853األولانثىعراقيةزبيدة حمسن حممود مخيس    69
74.758األولذكرعراقيةعمر خضري رشيد هزاع    70
74.637األولانثىعراقيةغسق عبد هللا حسوين امحد    71
74.497األولانثىعراقيةتقى مؤيد محيد صاحل   72
74.376األولذكرعراقيةحيدر نزار رحيم عارف   73
74.354األولذكرعراقيةعمر اايد كاظم فاضل74
74.272األولذكرعراقيةامحد حممد مهدي صاحل   75
74.217األولذكرعراقية مصطفى امحد حممود علي76
74.212األولانثىعراقيةاستربق نزهان شوكت حسن   77
74.199األولانثىعراقية سارة حممد شهاب امحد78
74.186األولانثىعراقيةصبا عباس حسني علي79
74.177األولانثىعراقيةاسراء علي كاظم جابر   80
74.112األولذكرعراقيةحممد يوسف جوامري درويش   81
73.858األولانثىعراقيةزهراء سعدي صاحل قادر    82
73.84األولذكرعراقية حسن علي عمران كاظم83
73.811األولانثىعراقيةبنني حممد شاكر حممود   84
73.67األولانثىعراقيةتقى عبد اجمليد عبد احلميد راشد   85
73.633األولانثىعراقيةملياء عبد اجلبار حممود شرقي   86
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73.392األولانثىعراقية رفل حممد حمسن بديوي87
73.364األولانثىعراقيةهند عاصم حممد يونس88
73.282األولانثىعراقيةرىب عبد الكرمي محود جميد   89
73.269األولانثىعراقيةرهام مجيل عناد علوان    90
73.262األولانثىعراقيةاستربق امحد سلمان  حيىي  91
73.203األولانثىعراقيةاية عصام عبد الواحد وهيب   92
73.189األولذكرعراقيةحممد خريي حممد شكر   93
73.125الثاينانثىعراقيةنور اهلدى جعفر فرحان حسن94
73.111األولانثىعراقيةزمن ريسان عدانن عبدهللا95
73.102األولذكرعراقيةحسني رايض عبد احلسني طاهر    96
73.099األولذكرعراقيةوعد فاضل عباس طه97
73.091األولانثىعراقيةرسل جليل برهان رشيد    98
72.992األولانثىعراقيةهدى حسن غايب عبد   99

72.94األولانثىعراقيةمرمي عبد الوهاب علي زوين100
72.791األولانثىعراقية زهراء عباس علي جاسم101
72.758األولذكرعراقيةامحد علي حسني علي  102
72.727األولانثىعراقيةزينب عبد السالم صكبان علوان    103
72.679األولانثىعراقيةزينب صربي ابراهيم سلطان   104
72.561األولذكرعراقيةزين العابدين انصر ابراهيم وهيب    105
72.474األولانثىعراقية ايفان خلف عبد امحد106
72.428األولانثىعراقيةامنة عباس حممد حسني  107
72.424األولذكرعراقية سعد جنم عبد حسني   108
72.336األولذكرعراقية عمار ايسر حسن حممود109
72.217األولانثىعراقية سجى هيثم ابراهيم حسني110
72.208األولانثىعراقيةعال ضياء سهيل عبدهللا    111
72.159األولذكرعراقيةصالح مدحت محيد جرمط    112
72.151األولانثىعراقيةسرى اثمر جواد حسني    113
72.127الثاينانثىعراقية طيبة علي خليل جميد114
72.104األولانثىعراقية شيماء ابراهيم جاسم حممد115
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72.09األولذكرعراقيةحممد قاسم شاكر حممود116
71.962الثاينذكرعراقيةامحد مجيل سعيد عبد الرمحن   117
71.892األولذكرعراقية سيف مزاحم لطيف محدي118
71.88األولانثىعراقيةنور عباس شهاب امحد   119
71.874األولانثىعراقيةرغد ليث عبد احملسن عزيز    120
71.481األولذكرعراقيةحممد قاسم حسني حممد سعيد121
71.432األولذكرعراقيةعبد االله هاشم طالب عبد   122
71.385األولانثىعراقيةدايان ستار جاسم امحد   123
71.384األولانثىعراقيةايالف حافظ حممد خلف   124
71.369األولذكرعراقيةعبد هللا غامن عمران مخيس    125
71.261األولذكرعراقيةعبد اهلادي قاسم عبد عطية126
71.245األولانثىعراقيةزهراء حممد كاظم حسون   127
71.188األولذكرعراقية عمر عبد الكرمي حممد مخاس128
70.99األولانثىعراقيةانفال محيد سلمان مظلوم   129
70.982األولذكرعراقيةوسام سعد هللا جابر حميسن130
70.875األولذكرعراقيةابراهيم حامد كامل حسني  131
70.845األولذكرعراقيةامحد هشام خليل ابراهيم   132
70.697األولذكرعراقيةهيثم فرحان اثمر عدوان    133
70.569األولانثىعراقيةايالف شكر حممود داود   134
70.426األولذكرعراقيةحيدر عباس حسن عربيد135
70.388األولذكرعراقيةايسر  يوسف كرحوت سعود136
70.285األولانثىعراقيةجيهان صاحل مهدي موسى    137
70.232األولذكرعراقيةسعد امحد سليم حممد   138
70.211األولذكرعراقية حممود عبد حسن عليوي    139
70.2016الثاينانثىعراقية اية ابراهيم حممد خلف   140
70.147األولانثىعراقية زينب عماد عبد نياز141
70.124األولذكرعراقيةحسني قاسم كاظم حسني    142
70.068األولانثىعراقيةسرور خضر حسب هللا علي   143
69.921األولانثىعراقيةشروق امساعيل ابراهيم خليل   144
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69.803األولذكرعراقيةشهاب زايد عامج شهاب    145
69.57األولذكرعراقية حممد شهاب امحد جنم 146
69.541الثاينذكرعراقيةعباس حممد سعيد مهدي   147
69.482األولانثىعراقيةابتهال ستار عبد جواد  148
69.432األولذكرعراقيةمهتدى عدي عبد االمري جعفر149
69.285األولانثىعراقية صفا عماد حممود هندي150
69.262الثاينذكرعراقيةعلي خالد عبدهللا بريص151
69.138األولذكرعراقيةحسن راضي عباس عبد   152
69.091الثاينذكرعراقيةمحزة ابراهيم حسني حممود   153
69.082األولانثىعراقيةدايان صباح يدهللا سرتيب    154
68.983الثاينذكرعراقيةجاسم محيد رشيد ابقر155
68.692األولذكرعراقيةامحد حامد مجيل حممود156
68.536األولذكرعراقيةعلي كامل ايسني مطلك    157
68.346الثاينذكرعراقيةعاصم امحد حممود جاسم    158
68.111األولذكرعراقية عارف جميد محيد حميسن159
67.847الثاينانثىعراقيةزهراء قتيبة حممد مجعة    160
67.749األولذكرعراقيةعلي عبد الكرمي جليل سعود    161
67.665األولذكرعراقيةعلي فيصل حسن عباس   162
67.513األولذكرعراقيةمنتظر امحد حيى ابشا اغا   163
67.486الثاينذكرعراقية ماهر سعدي حسون سعيد164
67.419األولذكرعراقية عمار عباس جدوع حسني165
67.234األولذكرعراقيةامين سبع فهد حممد166
67.118األولذكرعراقيةحسني سطام كرمي محزة    167
66.979الثاينذكرعراقيةنشأت طالل محو امحد   168
66.91الثاينذكرعراقية حممد صالح صباح كاظم169
66.809الثاينانثىعراقيةاالء كيالن حممود عباس170
66.796الثاينذكرعراقيةحسني عبداجلبار ابراهيم فيصل   171
66.734األولذكرعراقية نزهان عباس خضري حسون 172
66.664الثاينذكرعراقيةعبد هللا حسني جوامري كرمش   173
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66.523الثاينذكرعراقيةعلي امري عبد عطية    174
66.227الثاينذكرعراقيةمصطفى زيد عبد الرزاق امحد175
66.021األولانثىعراقيةرسل سعد امحد جاسم   176
65.937الثاينذكرعراقيةحممد قاسم حممد كاظم177
65.87األولذكرعراقيةمالك فخري علي طعان178
65.47الثاينانثىعراقيةنريان يونس محيد رشيد179
65.28األولذكرعراقيةعبد هللا قاسم سليمان شويش    180
65.168الثاينذكرعراقيةحممد عجيل صيهود حممد181
65.098الثاينذكرعراقيةمصطفى حسن جواد كاظم182
64.984الثاينذكرعراقيةعلي اايد حسن علي183
64.802األولذكرعراقيةوسيم حممود حممد حممود184
60.45األولذكرعراقيةمرتضى نشأت امحد عزيز185
58.366الثاينانثىعراقيةامساء جاسم حممد نصيف  186
57.362األولذكرعراقيةسعد مطشر جنم عبد187


