
 

 

 

 

 

 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

   الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : الصباحية 

 2014-2013سنة التخرج : 
 رقم وتاريخ االمر الجامعي

 11/8/2014في  6433: 
 اسم دورة التخرج: السالم والتنمية

 الدور الذي تخرج منه المعدل  الجنس  االسم الرباعي اإلداري الموحد                      باألمرالتسلسل  الجامعي  باألمرالتسلسل 

 األول  82.74 ذكر  حسين علي حسين جلود  1 1

 األول  80.57 ذكر  ضياء طالب مطشر ساير   2 2

 األول  78.63 ذكر  حازم ناظم جبر خضير   3 3

 األول  77.99 ذكر  حسين صالح محمد صاحب   4 4

 األول  76.46 ذكر  احمد عبيد جبار محمد  5 5

 األول  72.92 انثى  زينب كركاوي كريم جبار   6 6

 األول  71.36 ذكر  قحطان عدنان دخيل عبد الحسين  9 7

 األول  71.17 انثى  سجى طالب راضي فضيل   10 8

 األول  70.99 ذكر  احمد كاظم جابر دغيم   11 9

 األول  69.36 ذكر  حسن فاضل عليوي عبد الكريم   13 10

 األول  68.73 ذكر  كاظم خليل ثجيل حاجم   14 11

 األول  68.5 ذكر  حسين حيال محمد فضل   15 12

 األول  67.41 ذكر  حيدر معال منصور علي  17 13

 األول  67.24 ذكر  خالد محمد شناوة جويد  18 14

 األول  65.46 انثى  زهراء خليف حداوي محيسن  21 15

 األول  62.37 ذكر  زين ساير داخل نايف  27 16



 

 

 

 

 

 

 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

   الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : الصباحية 

 التخرج: دورة السالم والتنميةاسم دورة  10/2014/ 29في  8510رقم وتاريخ االمر الجامعي:  2014-2013سنة التخرج : 

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

 تخرج منه

 الثاني  72.07 ذكر محمد عرمش حنوف سلوم   7 1

 الثاني  71.82 ذكر احمد رحيم كاظم مرهون  8 2

 الثاني  69.72 ذكر رافد عباس شكبان ضويف   13 3

 الثاني  67.51 ذكر احمد نعيم عبد العزيز حسون  16 4

 الثاني  66.42 ذكر صادق كاظم حامد حسين   19 5

 الثاني  65.56 ذكر محمد مالك جاسم محمد   20 6

 الثاني  65.27 انثى   رقية عبد االله نهير ماهود  22 7

 الثاني  63.81 ذكر غاليحيدر صالح ثجيل  23 8

 الثاني  63.32 ذكر علي حسين حميد خورشيد   24 9

 الثاني  62.81 انثى   نور عباس حمزة سلمان   25 10

 الثاني  62.11 ذكر محمد علي عبد الحسين عبد الرضا 28 11

 الثاني  61.52 انثى   ود سعدي عبد الكريم جيجان  29 12

 الثاني  61.15 ذكر مهند مهدي خليف مجيرخ  30 13

 الثاني  60.85 ذكر حسين عبد حسين عبود  31 14

 الثاني  59.42 ذكر احمد جعفر جمعة محمد  32 15

 الثاني  58.76 ذكر احمد فليح حسن راهي   33 16



 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

   الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : الصباحية 

- 2013سنة التخرج : 

2014 
في  9247رقم وتاريخ االمر الجامعي: 

25/11/2014 
اسم دورة التخرج: دورة السالم  

 والتنمية

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

 الثاني 62.46 ذكر منتظر شهيد عجمي   26 1
 


