
       القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

       الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : المسائية

- 2015سنة التخرج : 

2016 
  4736رقم وتاريخ االمر الجامعي : 

 9/8/2016في 

اسم دورة التخرج: بطلبتنا وحشدنا  

       نحمي العراق ونبنيه

 الدور الذي تخرج منه المعدل  الجنس  االسم الرباعي التسلسل باالمر اإلداري الموحد                       باالمر الجامعي التسلسل 

 االول  83.778 ذكر  حيدر عبد الزهرة صكر  1 1
 االول  83.5 ذكر  احمد شاكر مرهج  2 2
 االول  78.328 ذكر  اياد عباس هلول  3 3
 االول  78.194 ذكر  رحيم فرحان عبود 4 4
 االول  77.727 ذكر  رياض مراد ساهي  5 5
 االول  77.566 ذكر  طالب فرهود كاطع 6 6
 االول  77.462 انثى  أماني ماجد رسول  7 7
 االول  76.468 ذكر  حيدر كاظم عباس  8 8
 االول  74.936 ذكر  عالء محمد عبد علي  9 9

 االول  74.827 ذكر  مالك دحام عذير  10 10
 االول  74.592 ذكر  صبري جالب منيجل  11 11
 االول  74.401 ذكر  يحيى احمد حسين  12 12
 االول  73.713 ذكر  علي ناصر سوادي   13 13



 االول  73.616 ذكر  سامي حزام كاطع 14 14
 االول  73.246 ذكر  حسام عبد الجليل موسى 15 15
 االول  73.104 ذكر  عادل عبدهللا سبتي  16 16
 االول  72.832 ذكر  رافد عبد الكريم راجي 17 17
 االول  72.727 ذكر  احمد مسير شوجة   18 18
 االول  72.477 ذكر  علي تايه جبر  19 19
 االول  72.14 ذكر  صباح زهير جابر  20 20
 االول  72.083 ذكر  عبد الرحمن محمد عودة عَكاب 21 21
 االول  71.864 ذكر  عالء قاسم عبد الرضا 22 22
 االول  71.418 ذكر  يوسف غانم موسى  23 23
 االول  70.846 ذكر  فقار قيصر ابراهيم  24 24
 االول  70.841 ذكر  عبد الحسين محمد عالج  25 25
 االول  70.795 ذكر  حيدر ابراهيم حبي  26 26
 االول  70.611 انثى  عذاري حميد عبد 27 27
 االول  70.597 ذكر  طالب خريبط طارش 28 28
 االول  70.589 ذكر  محمد مهدي محمد  29 29



 االول  70.004 ذكر  حيدر حسون علي   30 30
 االول  69.816 انثى  نور قاسم حمزة  31 31
 االول  69.737 انثى  مروى اياد عبد الحسين 32 32
 االول  69.665 ذكر  حيدر عواد راضي   33 33
 االول  69.648 ذكر  علي محمد جعيلة   34 34
 االول  69.338 ذكر  محمد سلطان كاظم 35 35
 االول  69.134 ذكر  يعقوب سوادي جبار  36 36
 االول  69.086 ذكر  طالب عبيدي عبود  37 37
 االول  68.919 ذكر  قصي عبد االمير حوشان  38 38
 االول  68.886 ذكر  فرقد عبد الرزاق عبد القادر 39 39
 االول  68.825 انثى  زينب هادي رحيم 40 40
 االول  68.614 ذكر  اسامة حسين خضير  41 41
 االول  68.544 ذكر  امجد عبد الكاظم محيسن 42 42
 االول  68.357 ذكر  صالح محمد كربوص  43 43
 االول  68.007 ذكر  عبد العالي حسين فرهود  44 44
 االول  67.98 ذكر  محمد هباس جدوع 45 45



 االول  67.583 ذكر  حمود حاتم حمود  46 46
 االول  67.484 ذكر  محمد جبار خشان   47 47
 االول  67.301 ذكر  مجتبى مالك فليح  48 48
 االول  66.98 ذكر  حيدر نجم ابو حسنة  49 49
 االول  66.13 ذكر  عماد حميد موسى  51 50
 االول  66.092 ذكر  مثال كاظم عيسى  52 51
 االول  66.014 انثى  غفران عبد علي مرهج 53 52
 االول  65.838 ذكر  رضا سوادي ظاهر 54 53
 االول  65.795 انثى  امال باسم كاطع 55 54
 االول  65.751 ذكر  فيصل عواد ناصر   56 55
 االول  65.533 ذكر  رائد عبد علي لزام 57 56
 االول  65.473 ذكر  حبيب زغير ناصر  58 57
 االول  65.332 ذكر  احسان عباس هلول 59 58
 االول  65.264 ذكر  راهي عبد جبر  سويلم 60 59
 االول  65.156 ذكر  صادق صالح عيسى 61 60
 االول  65.053 ذكر  علي نعيم عبدهللا  62 61



 االول  64.774 ذكر  احمد مرزوك صالل  63 62
 االول  64.774 ذكر  عبد الستار شاني نجم  64 63
 االول  64.574 ذكر  صالح عبد هللا فزاع 65 64
 االول  64.508 ذكر  حسن احمد محمد  66 65
 االول  64.35 ذكر  حسن حمد جوان 67 66
 االول  64.138 ذكر  مهدي بديوي مشعب  69 67
 االول  64.08 ذكر  احمد حسين عليوي  70 68
 االول  64.01 ذكر  مالك عباس خليوي  71 69
 االول  64 انثى  سيناء مهلي مطرب   72 70
 االول  63.959 انثى  ضحى داوود غثيث   73 71
 االول  63.656 ذكر  مروان عبد الجليل موسى  74 72
 االول  63.344 ذكر  حميد ظاهر جابر  75 73
 االول  63.295 ذكر  حسين صاحب محمد  76 74
 االول  62.968 ذكر  كاظم فنجان جبار 78 75
 االول  62.9 انثى  تقى عبد هللا محمود  79 76
 االول  62.88 ذكر  حسين ثامر نعيمة  80 77



 االول  62.862 ذكر  كامل عبد حتيت  81 78
 االول  62.825 ذكر  لطيف جبير محمد  82 79
 االول  62.797 ذكر  عقيل جودة ياسر  83 80
 االول  62.712 ذكر  ناطق صايم نهاب  84 81
 االول  62.442 ذكر  محمد عبد الرضا حسن 85 82
 االول  62.378 انثى  زينة مسلم ضايف صبيح  86 83
 االول  62.377 ذكر  غزوان حسن علي 87 84
 االول  62.375 انثى  تهاني قاسم عبد الرضا 88 85
 االول  62.338 ذكر  حيدر ياسين خضير  89 86
 االول  62.229 ذكر  داخل عجيل عاشور  90 87
 االول  62.086 ذكر  قاسم صبحي حسين  91 88
 االول  61.964 انثى  رفل حيدر ايوب  92 89
 االول  61.932 ذكر  سعد فاهم سوادي 93 90
 االول  61.68 انثى  انوار عبدهللا ذجر  95 91
 االول  61.596 ذكر  حسين علي حميد  96 92
 االول  61.592 انثى  حوراء محسن مهدي  97 93



 االول  61.527 انثى  نورة عبد السادة فليح   98 94
 االول  61.494 ذكر  حميد عبد الرضا مشنن  99 95
 االول  61.448 ذكر  عدنان عادل عبيد عباس 100 96
 االول  61.379 ذكر  مصدق صاحب طه  101 97
 االول  61.321 ذكر  رفعت حبيب شالل  102 98
 االول  61.283 ذكر  احمد عبد الهادي نعيمه   103 99

 االول  61.044 ذكر  علي اسماعيل حسين   104 100
 االول  60.975 ذكر  سعد عبد الكاظم جابر  105 101
 االول  60.848 ذكر  احمد رسول راضي  106 102
 االول  60.74 ذكر  علي صالح حسين   107 103
 االول  60.714 ذكر  احمد عبد الزهرة متعب  108 104
 االول  60.638 ذكر  علي عاجل عبد الحمزة 109 105
 االول  60.568 ذكر  نزار فارس رويضي   111 106
 االول  60.3 انثى  دموع صالح خليف 112 107
 االول  60.295 ذكر  محمد احسان منفي  113 108
 االول  60.272 ذكر  احمد عبد العباس هالل  114 109



 االول  60.23 ذكر  عادل حميد خليل  115 110
 االول  60.214 ذكر  ستار جبر كاظم  116 111
 االول  60.093 ذكر  صالح رهيف جداع   117 112
 االول  59.937 ذكر  عمار محمد عبد  120 113
 االول  59.896 ذكر  رزاق سعران مزهر  121 114
 االول  59.805 انثى  الكريم االء عبد السالم عبد  122 115
 االول  59.746 ذكر  مسلم كامل عجيل  123 116
 االول  59.737 ذكر  تحسين علي ابراهيم  124 117
 االول  59.701 ذكر  علي نعمة عبد المحسن 125 118
 االول  59.67 ذكر  احمد ناظم عبد 126 119
 االول  59.66 ذكر  مخلص فايد بكان 127 120
 االول  59.636 ذكر  نبيل عبد االمير كاظم 128 121
 االول  59.474 ذكر  حسين عبد االمير رحيم 129 122
 االول  59.217 ذكر  عمار صالح جابر  131 123
 االول  59.216 ذكر  صباح حسن فرهود  132 124
 االول  58.899 ذكر  عامر صاحب جبار  135 125



 االول  58.883 ذكر  محمد ساجت محيسن  136 126
 االول  58.871 ذكر  حسين علي كاظم 137 127
 االول  58.846 ذكر  محمد محيسن قصاد  138 128
 االول  58.809 ذكر  مازن نعيم عباس  139 129
 االول  58.803 ذكر  عالء ناصر داخل 140 130
 االول  58.794 ذكر  هيدال سعيد علي  141 131
 االول  58.783 ذكر  عالء حسين حميد  143 132
 االول  58.732 ذكر  احمد توفيق محمد  145 133
 االول  58.699 انثى  حنين كاظم كنان 146 134
 االول  58.566 ذكر  سلمان علي سلمان 151 135
 االول  58.287 ذكر  علي عبد الزهرة متعب  156 136
 االول  58.277 ذكر  ساجد كامل شنون  157 137
 االول  58.277 ذكر  ثامر احمد عودة  158 138
 االول  58.237 ذكر  عباس ابراهيم عباس  159 139
 االول  58.074 ذكر  بدر شهاب صباح  161 140
 االول  57.976 ذكر  عباس عبد الكاظم فليح 164 141



 االول  57.919 ذكر  عارف قاسم شعيل  165 142
 االول  57.918 ذكر  عالء سعد محمد  166 143
 االول  57.668 ذكر  غانم كريم عزيز 170 144
 االول  57.448 ذكر  حسام فليح عبد الرضا  172 145
 االول  57.07 ذكر  امجد عبد كاظم 177 146
 االول  56.936 ذكر  كمال عبود شاهر  181 147
 االول  56.835 انثى  حنين نبيل كاظم 182 148
 االول  56.798 ذكر  حامد كاظم ساجت  184 149
 االول  56.747 ذكر  حسين حامد مدلول  186 150
 االول  56.693 ذكر  امير ظاهر عبد المحسن  187 151
 االول  56.585 ذكر  صابر حامد خليوي  191 152
 االول  56.166 ذكر  خالد طحيول رميلة  197 153
 االول  56.126 ذكر  ثابت جبار فرحان 200 154
 االول  55.971 ذكر  عدنان كاظم عبد  202 155
 االول  55.921 ذكر  حيدر عبد االمير حمد  203 156
 االول  55.849 ذكر  صباح ذايل سعد  204 157



 االول  55.261 ذكر  قيس محمد جفات  218 158
 االول  55.085 ذكر  علي رزاق عبيد  223 159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

 الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : المسائية

- 2015سنة التخرج : 

2016 

  7059رقم وتاريخ االمر الجامعي : 

 1/12/2016في 

اسم دورة التخرج: بطلبتنا وحشدنا  

 نحمي العراق ونبنيه

 الدور الذي تخرج منه المعدل  الجنس  االسم الرباعي اإلداري الموحد                       التسلسل باالمر التسلسل باالمر الجامعي 

 الثاني  66.889 ذكر  محمد جمع داخل   50 1

 الثاني  64.14 ذكر  ضياء طعمة منسف  68 2

 الثاني  63.275 ذكر  محمد سهر رحيم جوعان  77 3

 الثاني  61.754 ذكر  مصطفى هادي مطرود حسوني 94 4

 الثاني  60.571 ذكر  اسعد حسين سربوت عزيز 110 5

 الثاني  60.079 انثى  عبير كاظم هندول حمدان 118 6

 الثاني  59.966 ذكر  كرار محمد هادي خضير 119 7

 الثاني  59.395 ذكر  احمد مهدي شليوت ناشور 130 8

 الثاني  59.154 ذكر  كرار قحطان جابر جاسم  133 9

 الثاني  58.904 انثى  نجالء جواد كاظم حسين  134 10

 الثاني  58.785 ذكر  خالد فاضل لهمود  142 11

 الثاني  58.745 ذكر  خالد حميد كاظم حامد 144 12

 الثاني  58.682 ذكر  رأفت كاظم كرادي سلطان  147 13

 الثاني  58.68 ذكر  نعمان زيطان سلمان  148 14

 الثاني  58.68 ذكر  علي كريم حطحوط خلف 149 15



 الثاني  58.654 ذكر  حسين علي محمد 150 16

 الثاني  58.529 ذكر  شهيد لطيف وحواح شاتي 152 17

 الثاني  58.438 ذكر  سعران منشد حمود 153 18

 الثاني  58.378 ذكر  غانم ازيرج محمد 154 19

 الثاني  58.375 ذكر  محمد فرحان اميلح 155 20

 الثاني  58.224 ذكر  محمد مطلب عاصي غريب  160 21

 الثاني  58.059 ذكر  رائد جواد هالسه حلو 162 22

 الثاني  58.032 ذكر  حاتم مطر حطحوط  163 23

 الثاني  57.79 ذكر  حسين جميل عبد الحسين  167 24

 الثاني  57.719 ذكر  سالم علي عطية بصيل  168 25

 الثاني  57.671 انثى  سارة يحيى جاسم خضر  169 26

 الثاني  57.63 ذكر  علي حسين لعيوس فتنان  171 27

 الثاني  57.321 ذكر  حيدر قاسم محمد عبد هللا 173 28

 الثاني  57.139 ذكر  احمد بشير عبد هللا جاسم 174 29

 الثاني  57.128 انثى  هاله قاسم شاكر عبد الحسين  175 30

 الثاني  57.114 ذكر  حسنين رحيم ناصر محمد  176 31

 الثاني  57.063 ذكر  عبد المجيد حميد نغمش 178 32

 الثاني  57.053 ذكر  حميد الطيف شريف هديرس 179 33



 الثاني  56.999 ذكر  فهد راضي دويد عبد  180 34

 الثاني  56.832 ذكر  هشام جبار مجهول جاسم  183 35

 الثاني  56.793 ذكر  علي هادي صعيجر  185 36

 الثاني  56.689 انثى  هبة علي جليل  188 37

 الثاني  56.61 ذكر  علي وناس عجمي جبار  189 38

 الثاني  56.591 ذكر  سالم صالح فاضل محمد  190 39

 الثاني  56.434 ذكر  خالد ناصر حمود  192 40

 الثاني  56.429 انثى  فاطمه علي عبد حسن  193 41

 الثاني  56.238 ذكر  اياد محمد صياح محمد 194 42

 الثاني  56.238 انثى  رؤى محمد عبد علي محمد 195 43

 الثاني  56.19 انثى  افراح صادق منصور عبود 196 44

 الثاني  56.136 ذكر  حميد شاكر كشيش كرز 198 45

 الثاني  56.132 ذكر  حسن مجيبل سفيح جبر  199 46

 الثاني  56.121 ذكر  سجاد جواد كاظم فتنان  201 47

 الثاني  55.829 ذكر  حسن مهوس نوري صوين 205 48

 الثاني  55.825 ذكر  الحسنمصطفى محمد فاضل عبد  206 49

 الثاني  55.758 ذكر  فاضل خير هللا مشنن عباس 207 50

 الثاني  55.699 ذكر  ماهر حازم ثامر هنيدي  208 51



 الثاني  55.696 انثى  ايمان عبد االمير عزيز طاهر 209 52

 الثاني  55.649 انثى  دعاء محمد عبد الحسين عبد هللا 210 53

 الثاني  55.619 ذكر  قاسم فرج جاسم  211 54

 الثاني  55.528 ذكر  جاسم دويشر مطرب محمد 212 55

 الثاني  55.515 ذكر  عبد الحسين كاظم عبد الحسين  213 56

 الثاني  55.487 ذكر  مهند حسين فرهود  214 57

 الثاني  55.432 ذكر  وليد خالد منيصب جويد  215 58

 الثاني  55.306 ذكر  ياسر هاشم عبودي عيفان  216 59

 الثاني  55.272 ذكر  صالح حمود عباس شروط 217 60

 الثاني  55.251 ذكر  رامي عبد االمير سعد 219 61

 الثاني  55.245 ذكر  جمال غضبان جاسم حسين  220 62

 الثاني  55.188 ذكر  فاهم جمعه حسين سعد 221 63

 الثاني  54.959 ذكر  محمد عبد االله حسن حسين 224 64

 الثاني  54.821 ذكر  علي شنان صياح زغير  225 65

 الثاني  54.71 ذكر  محمد عبد الجليل عبدهللا  226 66

 الثاني  54.689 انثى  أيام علي احمد نجم 227 67

 الثاني  54.497 ذكر  علي فهد والي صكر  228 68

 الثاني  54.41 ذكر  مصطفى عبد الكريم محسن حايل 229 69



 الثاني  54.239 انثى  رؤى ناجح جهاد دواس  230 70

 الثاني  54.206 ذكر  علي ستار جعيول محمد  231 71

 الثاني  54.201 ذكر  عمار حميد رحيم سهر 232 72

 الثاني  54.147 ذكر  حسين علي حسين علي  233 73

 الثاني  53.9 ذكر  حيدر داخل شاكر  234 74

 الثاني  53.882 ذكر  عباس فاضل عبد الخضر حمزة  235 75

 الثاني  53.836 ذكر  علي صالح ناصر عبيد  237 76

 الثاني  53.689 ذكر  ثامر مجبل  عماد جخيم 238 77

 الثاني  53.637 ذكر  احسان حامد ابو الهود عبد الحسين 239 78

 الثاني  53.578 ذكر  عادل عبد السالم عبد الكريم  240 79

 الثاني  53.437 ذكر  رسول سعد جاهل مانع 241 80

 الثاني  52.693 ذكر  ماجد حميد مجيد عليوي  245 81

 الثاني  52.33 ذكر  عطاء عمران موسى كزار 246 82

 

 

 

 

 

 



 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

 الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : المسائية

- 2015سنة التخرج : 

2016 

في  7078رقم وتاريخ االمر الجامعي : 

1/12 /2016 

وحشدنا نحمي  اسم دورة التخرج: بطلبتنا 

 العراق ونبنيه 

 الدور الذي تخرج منه المعدل  الجنس  االسم الرباعي التسلسل باالمر اإلداري الموحد                       التسلسل باالمر الجامعي 

 التكميلي  55.18 ذكر احمد صادق جبار عويد  222 1

 التكميلي  53.84 ذكر محمود عبد الحسين جاسم محمد  236 2

 التكميلي  52.9 ذكر هاني محمد هاني بدر  242 3

 التكميلي  52.87 ذكر احمد كامل عبد حتيت  243 4

 التكميلي  52.81 ذكر مهند عباس نعيم حميد  244 5

 التكميلي  52.22 ذكر قاسم محمد راضي سلمان 247 6

 


