
قانون عام : القسم القانون : الكلية المثنى: الجامعة 

المسائية: الدراسة 

التحرير والبناء:  اسم دورة التخرج 13/12/2017 في 8850: رقم وتاريخ االمر الجامعي 2017-2016: سنة التخرج 

الدور  المعدل الجنس االسم الرباعي التسلسل باالمر اإلداري الموحد التسلسل باالمر الجامعي 

الثاني68.873ذكرجعفر صالح شريف مكتوب118

الثاني66.77ذكرحسين حميد مجيد رزوقي229

الثاني62.735انثىياسمين حاتم عبد الحسين سراج344

الثاني61.871ذكرمحمد  حسن بشير449

الثاني61.721ذكرعبد الواحد حسن بردان551

الثاني61.047ذكررياض مسلم جخيم655

الثاني61.031انثىفليحة محسن شنيشل حسين756

الثاني60.855انثىيسرى حسن حسين عبد857

الثاني60.454ذكرسيف داوود كاظم مدب960

الثاني59.66ذكرياسر ثامر عاصي غريب1064

الثاني59.526ذكرحسن عليوي نشمي1166

الثاني59.135ذكررزاق داخل عبد مشجل1270

الثاني59.046ذكرعلي رحيم نور1372

الثاني58.985انثىايمان عبد جنديل1473

الثاني58.805انثىعال عامر جواد كاظم1574

الثاني58.691ذكرزيد علي لفته هدام1675

الثاني58.607انثىميعاد طالب خريبط طارش1776

الثاني58.419ذكرسعد كاظم جريب1877

الثاني57.916ذكرجبار جميل عباس عبد هللا1979

الثاني57.853ذكرخالد سعد طعمة سعد2080

الثاني57.647ذكرصالح مطر محارب رداد2181

الثاني57.601ذكرفاخر فرمان ابراهيم اسماعيل2282

الثاني57.544ذكرعباس اسماعيل محمد مشكور2384

الثاني57.392ذكرسعد صالح مزهر جبير2485

الثاني57.182ذكرعمران زاهي خطار2586

الثاني57.067ذكرمحمد عاجل جعاز دشاش2688

الثاني57.012انثىهال علي كامل رسول2789

الثاني56.941ذكرمصطفى فرحان حسن ناصر2890

بكالوريوس قانون : الشهادة 



الثاني56.912ذكربشار علي عبد الكريم2991

الثاني56.668ذكرسيف صالح وناس عبد3093

الثاني56.665ذكرسيف باقر مرزوك صالل3194

الثاني56.534ذكرعبد الواحد عبد الحر نبهار خوان3296

الثاني56.416انثىأسيل عاجل أجعاز3397

الثاني56.331ذكرصالح عبد النبي مرداس مطلك3498

الثاني56.007ذكرعادل منعثر عبد االمير عليوي3599

الثاني55.983ذكرفرحان كاظم فرحان جابر36100

الثاني55.946ذكراحمد عدنان محمد رضا سلمان37101

الثاني55.838ذكرمرتضى فرج عبد درويش38102

الثاني55.781ذكرحسين علي حرب كزار39103

الثاني55.683ذكرحيدر عبد هللا لفته ممدوح40104

الثاني55.5ذكرعالء حاتم عبد الحسين سراج41105

الثاني55.227ذكراحمد لطيف جبير محمد42106

الثاني55.162ذكرناصر حكيم عبود حسون43107

الثاني55.134ذكرحيدر مهدي عبد الجواد عبد الحسين44108

الثاني54.818ذكرخالد توفيق محمد45109

الثاني54.789ذكرمرتضى كاظم جدران حبيب46110

الثاني54.774ذكرسالم ناصر حسين مشاي47111

الثاني54.222ذكرمحمد علي رسول حسين محمد48112

الثاني54.001ذكرايوب باقر حميد جعفر49113

الثاني53.921ذكرحسن هادي سلطان ماضي50114

الثاني53.869ذكرعلي محسن شريف حميد51115

الثاني53.678ذكراياد كاظم شهيد طرار52116

الثاني53.518ذكرصفاء محمد علي ريسان محمد علي53117

الثاني53.323ذكرحسين محمد جواد كاظم54118

الثاني53.31ذكرعلي رحيم حنيوي زويد55119

الثاني53.216ذكرامجد جواد كاظم سلمان56120

الثاني53.187ذكراحمد رحيم عيسى فليح57121

الثاني53.104انثىعلي كريم عليوي ال عبيد58122

الثاني52.78ذكراحمد علي عبد الخضر عبادي 59123



الثاني52.706ذكرعبد الرزاق عبد الكاظم كصاد خضر60124

الثاني52.592ذكرمحمد حسين محل عطية61125

الثاني52.366ذكرنجم عبد الخضر عباس عبود62126


