
 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

 الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : الصباحية 

 2015-2014سنة التخرج : 
رقم وتاريخ االمر الجامعي 

 27/7/2015في  5055:
اسم دورة التخرج: دورة بوحدتنا نهزم  

 اإلرهاب ونبني الوطن 

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

 االول  79.571 ذكر كرار عبد الرزاق مطشر عباس 1 1

 االول  78.885 ذكر حسن كاظم عباس عبد السادة  2 2

 االول  77.778 انثى  مريم عبد هالل جواد  3 3

 االول  76.751 ذكر علي حميد كاطع حسن   4 4

 االول  73.311 ذكر حسين محمد علي كركي   5 5

 االول  72.799 ذكر ارسالن عباس جابرمهدي   6 6

 االول  72.168 ذكر مسلم رحيم هادي عليوي  7 7

 االول  71.793 ذكر مهدي عبد الباري مظلوم كسار  8 8

 االول  71.684 ذكر علي فالح عبيد زغينة   9 9

 االول  70.899 انثى  حوراء عيدان جبار غازي  10 10

 االول  70.786 ذكر ياسر حسن علي حاجي   11 11

 االول  70.255 ذكر هاني حمود حسين عبد للا  12 12

 االول  70.015 ذكر باسم ديثان سعد دارم  13 13

 االول  69.829 انثى  علياء كريم رشاد كعود  14 14

 االول  69.443 ذكر جاسم محمد جالب عبود  15 15

 االول  69.292 ذكر علي حسين طاهر بالسم  16 16

 االول  66.959 ذكر احمد ستار رحيم جليوي   18 17

 االول  66.931 انثى  رغدة عزيز داخل جيجان   19 18

 االول  66.118 ذكر وسام جمال عبد حميد  20 19



 االول  65.077 ذكر هشام أحمد سلمان ابراهيم  22 20

 االول  64.704 ذكر بهاء عاشور عبد طعيمة   23 21

 االول  64.293 ذكر حسين جبار شريف طاهر  25 22

 االول  64.059 ذكر رضا رحيم عبد سعدون   26 23

 االول  64.016 ذكر رحيم جميل متعب سلمان  27 24

 االول  63.456 ذكر احمد سعيد موسى ابراهيم  30 25

 االول  63.233 ذكر مصطفى غالب جدعان طارش 31 26

 االول  62.211 ذكر تحسين  جالل حسن علي  33 27

 االول  61.813 ذكر نوفل حسن خضير دهيرش  34 28

 االول  61.763 انثى  نورا علي محمد حسن   35 29

 االول  61.697 ذكر احمد عاصم كاظم مهدي  37 30

 االول  61.688 ذكر صالح مطر عبد فنوخ  38 31

 االول  61.426 ذكر ميثاق حاكم جاسم محمد   39 32

 االول  61.321 ذكر مصطفى رياض ناجي عيسى  41 33

 االول  60.645 ذكر كاظم محمد كاظم فرحان  43 34

 االول  60.405 ذكر محمد فخري عبد الحسن حنون  45 35

 االول  60.204 ذكر مرتضى جابر عبد الحسن شناوة  46 36

 االول  57.823 ذكر حسين غانم طاهر زغير  51 37

 االول  57.299 ذكر طه هادي لفتة جابر  53 38
 

 

 

 

 



 

 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

 الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : الصباحية 

 2015-2014سنة التخرج : 
في  7747رقم وتاريخ االمر الجامعي :

22/11/2015 

اسم دورة التخرج: دورة بوحدتنا نهزم  

 اإلرهاب ونبني الوطن 

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

 الثاني 68.546 ذكر صاحب هندول شعالن زين  17 1

 الثاني 65.411 ذكر علي حسين عليوي دحام   21 2

 الثاني 64.516 ذكر منذر جالوي ثجيل جعاري  24 3

 الثاني 63.972 ذكر علي راهي نعيمه غنام   28 4

 الثاني 63.467 انثى  سهير رحيم زاير نكاد  29 5

 الثاني 62.997 ذكر حيدر قاسم جبار حسين   32 6

 الثاني 61.740 ذكر حيدر محمد حسن حسين   36 7

 الثاني 61.405 ذكر حيدر خضير زوير ناصر  40 8

 الثاني 60.627 ذكر حيدر علي مزهر نعيثل  44 9

 الثاني 59.080 ذكر منتظر احمد جبر صالح  47 10

 الثاني 59.058 ذكر حسين شاكر زماط والي   48 11

 الثاني 58.818 ذكر يوسف شبيب غازي دحام  49 12

 الثاني 58.306 ذكر براق مجيد زعيج حسين  50 13

 الثاني 56.798 ذكر فراس غالب مصطفى علي  54 14

 الثاني 54.801 ذكر كرارهادي يسر فيصل  57 15
 

 

 

 



 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

 الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : الصباحية 

- 2014سنة التخرج : 

2015 

في  7746رقم وتاريخ االمر الجامعي :

22/11/2015 

اسم دورة التخرج: دورة بوحدتنا 

 نهزم اإلرهاب ونبني الوطن 

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

 التكميلي  61.050 ذكر بالل مهدي زغير عبد  42 1

 التكميلي  57.390 ذكر احمد عماد عبد هللا ساجت 52 2

 التكميلي  55.650 ذكر كرار جاسم رويثة   55 3

 التكميلي  55.240 ذكر صالح محمد شايع حطاب 56 4

 التكميلي  53.560 ذكر علي جبار رمضان   58 5
 


