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

2020/11/24 في 12247 الدور االول بموجب االمر الجامعي المرقم 2020-2019للعام الدراسي 

التصويباتاملعدلالدوراجلنساجلنسيةاالسم الرابعيت
85.23األولانثىعراقيةفاطمة تعبان مشهد فرحان1
85.013األولانثىعراقيةدينا سعدي محيد خلف2
82.393األولانثىعراقيةزينب ستار عدانن امحد3
80.851األولانثىعراقيةاوراد دغيش علوان عباس4
79.577األولذكرعراقيةصالح مهدي صاحل حسني5
79.267األولذكرعراقيةعبد اجلليل عادل ابراهيم6
77.505األولذكرعراقيةفاضل راضي حسني بدر7
مت تصويب 77.437األولذكرعراقيةمصطاف كامل مصطاف مشيوع8

امسه مبوجب 
االمر 

اجلامعي 
املرقم 

 يف 4015)
2021/3/

28)

77.169األولذكرعراقيةمنهل سامي عبد الرمحن عبد العزيز9
76.759األولانثىعراقيةبشرى غازي عناد جياد10
مت تصويب 76.084األولانثىعراقيةهند مشران امانه عبد11

امسها مبوجب 
االمر 

اجلامعي 
املرقم 

 يف 4015)
28/3/20

21)

75.641األولذكرعراقيةحممد مظهر علي جميد12
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75.158األولذكرعراقيةحسني حيدر عبد االمري شوكت13
مت تصويب 75.11األولانثىعراقيةشيماء حسني كامل عليوي14

امسها مبوجب 
االمر 

اجلامعي 
املرقم 

 يف 4015)
2021/3/

28)

74.797األولذكرعراقيةهيالن كرمي حسن علوان15
74.35األولذكرعراقيةعمر عبد احلميد رشيد عبد16
74.342األولانثىعراقيةسهام سلمان عبد هللا جوعان17
74.123األولذكرعراقيةعبد القادر طارق ايسني حسني18
73.613األولانثىعراقيةضحى منري خلف ابراهيم19
72.322األولذكرعراقيةحممد ماضي حسني منصور20
72.306األولذكرعراقيةخضر حسني ابراهيم مسري21
72.264األولذكرعراقيةعلي وسام عبد احلسن هادي22
72.146األولذكرعراقيةعبد هللا حممد محدي مهدي23
71.684األولذكرعراقيةعمر اثمر سعدون جاسم24
71.668األولذكرعراقيةجليل مهدي صاحل عبد هللا25
71.388األولذكرعراقيةمهدي فخري مهدي علوان26
71.161األولانثىعراقيةايثار عبد الستار جبار حممد علي27
71.146األولذكرعراقيةحممد جواد كاظم جبار28
70.551األولذكرعراقيةوالء عبد الرزاق عباس جرمط29
70.467األولانثىعراقيةايالف اايد داود سلمان جاسم30
70.415األولذكرعراقيةكرار حممود علي حممد31
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مت تصويب 70.377األولذكرعراقيةحممود سالم لفتة خلف32
امسه مبوجب 

االمر 
اجلامعي 
املرقم 

 يف 4015)
2021/3/

28)

70.039األولذكرعراقيةايوب عادل عبد علي33
70.001األولذكرعراقيةعمر اايد قحطان عباس34
69.929األولذكرعراقيةحممد خزعل محيد حسني35
69.874األولذكرعراقيةحممد سالم فاضل مطر36
69.614األولذكرعراقيةمصطفى منعم طه حممود37
69.543األولذكرعراقيةماجد تركي كرمي امحد38
69.53األولذكرعراقيةحممد حممود داود سلمان39
69.226األولذكرعراقيةمصطفى نصري نعمان ابراهيم40
69.117األولذكرعراقيةفراس حسن علي كاظم41
69.031األولانثىعراقيةرجاء شهاب امحد ابراهيم42
68.936األولذكرعراقيةعلي سلمان جدوع مطلك43
68.921األولذكرعراقيةعلي عبد الرمحن عباس حسن44
68.837األولذكرعراقيةعمار اثمر جميد محيد45
68.78األولذكرعراقيةراين صباح زيدان غايل46
68.751األولانثىعراقيةاية عباس حنتوش علي47
68.674األولذكرعراقيةكرمي علي عبد الكرمي عبد العزيز48
68.64األولذكرعراقيةكرار محزة امحد ومسي49
68.622األولانثىعراقيةمهدي حممد محيد جميد50
68.496األولانثىعراقيةهبة عبد املنعم عبد خضري51
68.234األولانثىعراقيةرغدة علي حسني علي52



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

2020/11/24 في 12247 الدور االول بموجب االمر الجامعي المرقم 2020-2019للعام الدراسي 

68.121األولذكرعراقيةحسني طالب عبد هللا حسني53
67.982األولذكرعراقيةاحلسن علي عبد هللا راشد54
67.85األولذكرعراقيةاوس قحطان ابراهيم علي55
67.809األولذكرعراقيةعبيدة عبد الرمحن مهدي عبد56
67.632األولذكرعراقيةفراس علي عطية خلف57
67.581األولذكرعراقيةمصطفى امحد سليم سلوم58
67.564األولانثىعراقيةصفا قاسم جبار امني59
67.366األولانثىعراقيةسارة خالد رحومي علو60
67.325األولذكرعراقيةامحد حممد علي محيد61
67.236األولذكرعراقيةطارق زيد شالل مسري62
66.954األولذكرعراقيةايسر حسوين عبد هللا حسوين63
66.902األولانثىعراقيةامساء اثئر عبد الرحيم عبد عون64
66.838األولذكرعراقيةابو بكر علي امحد حممود65
66.804األولذكرعراقيةسيف مهند علي هادي66
66.788األولذكرعراقيةعبد هللا حممود شاكر بدر67
66.779األولذكرعراقيةفرقد عبد االمري عباس عبد68
مت تصويب 66.743األولذكرعراقيةمرتضى حممد صادق حممد جواد69

امسه مبوجب 
االمر 

اجلامعي 
املرقم 

 يف 4015)
2021/3/

28)

66.66األولذكرعراقيةكرم جليل ابراهيم كاظم70
66.5656األولذكرعراقيةمصطفى خليل عبد اهلادي خليل71
66.537األولذكرعراقيةسيف قاسم مدير خليفة72
66.532األولذكرعراقيةعبد الرقيب جاسم حممد خضري73
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66.495األولذكرعراقيةحممد فرحان امساعيل ابراهيم74
66.488األولذكرعراقيةعلي حامت عبد احلسن حممد75
66.449األولذكرعراقيةنور الدين عباس حسني علي76
66.442األولذكرعراقيةحممد مولود خليل ابراهيم77
66.29األولانثىعراقيةسجى حممد حرجان حسني78
66.288األولذكرعراقيةحممد عبد الرضا انيف سلمان79
66.174األولذكرعراقيةحممود زايد عزيز علي80
66.159األولذكرعراقيةمعاذ خليل فاضل عباس81
66.142األولذكرعراقيةمحزة عبود علي حسني82
66.104األولذكرعراقيةحسن خليفة امحد محودي83
66.034األولانثىعراقيةهبة سعد هادي صاحل84
65.967األولانثىعراقيةاسفار حسني علي عبد85
65.914األولانثىعراقيةاطياف حممد مهدي صكبان86
65.873األولانثىعراقيةسرى خطاب عادل كامل87
65.846األولذكرعراقيةحيدر امحد علي عباس88
مت تصويب 65.799األولذكرعراقيةهاشم مجال حممد جواد عبد األمري89

امسه مبوجب 
االمر 

اجلامعي 
املرقم 

 يف 4015)
2021/3/

28)

65.798األولذكرعراقيةمصطفى زيدان خليفة حسون90
65.699األولانثىعراقيةسحر سعد سامي عزو91
65.674األولذكرعراقيةحيدر عبد احلسني عباس حسني92
65.656األولذكرعراقيةحسني امساعيل صادق حسون93
65.636األولذكرعراقيةخمتار خالد تركان توفيق94
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65.511األولذكرعراقيةليث فاضل عباس مهدي95
65.422األولانثىعراقيةنور امحد حسني محيد96
65.269األولذكرعراقيةحذيفة محادي عليوي انصر97
65.175األولذكرعراقيةخري هللا مصلح انصر حسني98
65.172األولذكرعراقيةحبيب حسني خلف فليفل99

65.058األولذكرعراقيةزهري عدانن ظاهر علو100
65.054األولانثىعراقيةزينب عبد اجلبار عبد هللا خلف101
مت أضافة 65.015األولذكرعراقيةعلي فاضل حسني محد102

أمسه مبوجب 
االمر 

اجلامعي 
املرقم 

 يف 3726)
2021/3/

ومت 22
تصويب اسم 

اجلد الرابع 
للخريج 
مبوجب 

االمر 
اجلامعي 

املرقم 
64.954األولذكرعراقيةعالء كرمي علي محيد103 يف 5010)

64.943األولذكرعراقيةنصري حسن حسني علي104
64.725األولذكرعراقيةارشد كرمي حسني علي105
64.572األولذكرعراقيةامحد جاسم حممد حسن106
64.549األولانثىعراقيةدموع مضر فؤاد توفيق107
64.446األولذكرعراقيةكاظم حسني علي عباس108
64.307األولذكرعراقيةيوسف سعيد حبيب رمحن109
64.191األولذكرعراقيةهارون ضاري رزوقي رشيد110
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64.007األولذكرعراقيةحسني موفق رضا علي111
63.899األولذكرعراقيةعمر وليد كامل محيد112
63.727األولانثىعراقيةداليا سامل جواد كاظم113
63.07األولذكرعراقيةحممد ماجد محيد حسني114
62.513األولذكرعراقيةامحد تركي غزال هوير115
62.41795األولانثىعراقيةطيف اايد عبد االمري حممد116
59.875األولذكرعراقيةعماد عبعوب عباس حسني117
56.256األولذكرعراقيةعلي هيثم عبد اجلبار علي118
54.632األولذكرعراقيةعزيز هاشم عزيز عباس119
53.674األولانثىعراقيةايفان عدانن محزة عباس120
51.326األولذكرعراقيةمروان عباس محدان جاسم121


