
 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

 الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : الصباحية 

- 2017سنة التخرج : 

2018 
رقم وتاريخ االمر الجامعي : 

   7/8/2018في  5148
 اسم دورة التخرج:  النصر والتنمية 

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

 االول 88.438 انثى  زهراء محسن تركي بحر  1 1

 االول 84.823 انثى  اقبال كواك شاهر زغيرون  2 2

 االول 84.234 انثى  آمنة شنان كاظم سلمان  3 3

 االول 83.829 انثى  زينب عطيوي جابر سلمان  4 4

 االول 81.188 انثى  حمزه كوثر عادل مرزه  5 5

 االول 80.73 انثى  غفران علي مرهج لزام  6 6

 االول 79.428 انثى  زهراء سعد عبيدي خضير  7 7

 االول 78.464 ذكر حسين كريم كاظم شناوة  8 8

 االول 78.21 انثى  رغد سعد أدهام أبو حسنه  9 9

 االول 77.966 ذكر بسام سفاح رحيم مسير  10 10

 االول 76.588 انثى  زهراء قاسم كريم شبون   11 11

 االول 76.549 انثى  زهراء عادل حسوني عبيدان  12 12

 االول 76.471 انثى  ضحى قاسم ياسر مطر   13 13

 االول 76.18 انثى  بنين أبراهيم طاهر اصعيجر  14 14

 االول 75.797 ذكر علي هادي طعمه حسون   15 15

 االول 75.704 انثى  سجى محمد اسماعيل خضر  16 16

 االول 75.548 انثى  شرهيان عداوي عبادي اليم   17 17



 االول 74.868 انثى  غفران جواد عبد الكاظم خير للا  18 18

 االول 74.544 انثى  بدور محمد طويح محمد   19 19

 االول 74.185 انثى  فاطمة عباس فرهود بديوي  20 20

 االول 74.013 انثى  طيبه عقيل عبد الحسين حسن   21 21

 االول 73.886 انثى  ميعاد كاظم عبد للا حساني  22 22

 االول 72.86 ذكر حمزه كريم حمد كاظم  23 23

 االول 72.807 ذكر محمد والي باصي عطار  24 24

 االول 72.527 انثى  دعاء محمد عباس كاظم  25 25

 االول 72.237 انثى  اسماعيلالرا محسن عبد للا  26 26

 االول 71.973 ذكر حسين كريم عبد علي كاظم   27 27

 االول 71.017 انثى  حنين سالم سهر دخيل  28 28

 االول 70.73 ذكر حسين علي عبد الرزاق مرهج   29 29

 االول 70.602 انثى  نور عادل جابرعناد  30 30

 االول 70.463 انثى  باش عبد الرضا  هدى عبد الزهره 31 31

 االول 70.39 انثى  ريهام حاتم عجمي حميدي   32 32

 االول 70.326 ذكر علي جبار ساجت اسود  33 33

 االول 70.236 ذكر مانع صاحب حمد حمود  34 34

 االول 70.214 ذكر حسين محمد ابراهيم حسين  35 35

 االول 70.015 انثى  فرح فاهم شاكر عبد الحسن   36 36

 االول 69.596 انثى  انتداب عبد االمير حسن حداوي   37 37

 االول 69.587 انثى  رسل عبد الحسين محمد عثمان   38 38



 االول 69.323 انثى  حنين عباس مسير زومان  39 39

 االول 69.304 ذكر سجاد عواد جابر فرج  40 40

 االول 69.241 انثى  عواد جبار جوالن االء  41 41

 االول 68.329 ذكر احمد كاظم عبد حاجي  42 42

 االول 67.915 انثى  رقيه اسلوبي مشكور جريمخ  44 43

 االول 67.372 ذكر حسن مهدي هالل حسوني   45 44

 االول 67.114 ذكر حسين رحيم دحيوس كافي  46 45

 االول 66.772 ذكر حسن محسن كامل هادي   47 46

 االول 66.291 انثى  ايمان حسين عبد الحسن حمود  48 47

 االول 66.282 انثى  مريم حسن جريني عبد الخضر 49 48

 االول 66.123 انثى  رانيه حاتم سعدون عباس  50 49

 االول 66.098 ذكر محمد جواد عبد الكاظم خطار 51 50

 االول 66.035 ذكر العابدين رزاق عبد الحسين جبار زين  52 51

 االول 65.509 ذكر حسين ثعبان ساجت مدفون  53 52

 االول 65.475 انثى  امل كاطع علي شاهر   54 53

 االول 64.162 انثى  زهراء حسين لفتة عليوي  56 54

 االول 64.155 ذكر صالح مهدي حربي بدر   57 55

 االول 64.095 ذكر ليث حسين هويدي حسين   58 56

 االول 64.019 انثى  وسن علي حسون دنيف  59 57

 االول 63.3 ذكر محمد يعقوب يوسف حسين  60 58

 االول 63.124 انثى  اسيا شاكر محمود هادي  61 59



 االول 63.052 ذكر عزيز كريم حسين دبوس  63 60

 االول 61.982 انثى  بان نهاد علي كاظم   65 61

 االول 61.688 انثى  زهراء ماجد فاضل حاشوش  66 62

 االول 61.451 انثى  عال صادق نعمه كاظم   69 63

 االول 60.921 انثى  ابتسام حسن عزيز محمد  72 64

 االول 60.889 انثى  وسن ناظم جابر جمعه  73 65

 االول 59.58 ذكر رافد كريم فاضل حمد  77 66

 االول 59.205 انثى  حنين سالم خالوي زكم   79 67

 االول 55.426 ذكر رحمن كامل رحيم ابو حميد  88 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

 الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : الصباحية 

- 2017سنة التخرج : 

2018 
رقم وتاريخ االمر الجامعي : 

   11/11/2018في  7020
 اسم دورة التخرج:  النصر والتنمية 

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

 الثاني  68.257 انثى  حوراء حسين حسن عبود  43 1

 الثاني  64.867 انثى  الحسين انوار يوسف تومان عبد  55 2

 الثاني  63.111 انثى  ايمان عبد جاسم روضان  62 3

 الثاني  62.168 ذكر حسن محسن علي حمزة  64 4

 الثاني  61.686 انثى  ايات اصيل كريم سلمان   67 5

 الثاني  61.498 انثى  سحر نعيم مصيحب رفاس  68 6

 الثاني  61.324 ذكر لطيف محمد مرزوك محل  70 7

 الثاني  61.031 ذكر عالء عائد تركي عبد  71 8

 الثاني  60.483 انثى  مريم هالل جياد ميس  74 9

 الثاني  59.825 ذكر فالح عبد النبي مرداس مطلك 75 10

 الثاني  59.634 انثى  بنين عدنان طالب حمزة  76 11

 الثاني  59.374 ذكر حسام رياض حمزه جبر   78 12

 الثاني  59.01 انثى  عواد هدى محسن لهواك   80 13

 الثاني  58.723 ذكر ريكان االسمر ساجت عبد النبي    81 14

 الثاني  58.417 ذكر مصطفى ناجي كريم يوسف   82 15

 الثاني  58.28 انثى  ايمان ساجت شنان ناهي   83 16

 الثاني  58.133 ذكر محمد هاتف محمد كرم   84 17



 الثاني  57.526 ذكر حسين علي نعاس مشاي   85 18

 الثاني  57.423 ذكر احمد لطيف علي حسن  86 19

 الثاني  56.512 ذكر هيثم مالك عدي صالل  87 20

 الثاني  55.22 انثى  غفران ناجح علي محمد   89 21

 الثاني  54.963 ذكر يوسف غانم ثجيل كمين   90 22

 الثاني  54.522 ذكر محمد هندول شعالن زبن  91 23

 الثاني  54.405 ذكر محمود حسون عبد االئمه عبد للا   92 24

 


