
 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

 الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : الصباحية 

- 2015سنة التخرج : 

2016 
  4735رقم وتاريخ االمر الجامعي : 

 9/8/2016في 
اسم دورة التخرج: بطلبتنا وحشدنا  

 نحمي العراق ونبنيه

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

 منه 

 االول  83.5 ذكر سلمان المعنك حامد زغير  1 1

 االول  82.66 ذكر كرار حيدر مسلم علي 2 2

 االول  81.2 انثى  منار عبد هالل جواد 3 3

 االول  80.76 انثى  زينب مجيد صالح جار هللا 4 4

 االول  80.61 انثى  ازهار عبد هللا حسن سعد  5 5

 االول  80.32 انثى  هال جابر غالي رباط 6 6

 االول  79.5 انثى  نبأ عامر صليبي دليل  7 7

 االول  78.86 انثى  منار حكيم ناجي عبود    8 8

 االول  78.44 انثى  حنين حسين محيل بريدي  9 9

 االول  77.26 انثى  بثينة داخل رحيم مطشر        10 10

 االول  77.04 ذكر ريسان غازي بحر حسين  11 11

 االول  75.94 انثى  صابرين جدران سربوت سعيد 12 12

 االول  75.66 انثى  عايده سامي مكطوف ناهي  13 13

 االول  75.5 انثى  سليل ثجيل لعيبي صيوان  14 14

 االول  74.93 انثى  اسماعيل شاكرشمس اياد  15 15

 االول  74.63 ذكر مسافر كامل أهليل سلمان 16 16



 االول  74.47 ذكر محمد حسن سيار خطار  17 17

 االول  73.89 انثى  رسل غازي هويجل جويد  18 18

 االول  73.82 انثى  فاطمه خضير عباس جابر  19 19

 االول  73.7 ذكر سلمان عبد العظيم سلمان محمد  20 20

 االول  73.59 انثى  نور امين احمد شاكر  21 21

 االول  72.46 انثى  مناهل عايش عبادي منفي   22 22

 االول  72.34 ذكر علي كريم كاظم شناوة 23 23

 االول  72.28 انثى  نور فؤاد عباس حسن 24 24

 االول  71.96 انثى  باريس احمد هادي سويد  25 25

 االول  71.87 انثى  صفا هادي عباس ملك  26 26

 االول  71.5 انثى  ضحى قاسم محمد حسن  27 27

 االول  70.99 ذكر اميرعلي رحيم حمود  28 28

 االول  70.9 انثى  بان محمد عبد الرزاق محمود 29 29

 االول  70.82 انثى  حوراء كاظم حمزه ياسين  30 30

 االول  70.74 انثى  اكرام عبد هللا حسين مخيلي  31 31

 االول  69.98 انثى  زهراء عقيل عبد الحسين موسى  32 32

 االول  69.82 ذكر صالح عليوي عبد االمير طعيمة  33 33

 االول  69.77 انثى  االء شاكر عواد محمد  34 34

 االول  69.71 ذكر أحمد مزهر مرزوق عباس  35 35

 االول  69.44 ذكر رشيد مسير مهدي عبد  36 36



 االول  69.31 ذكر حيدر تركي جالب جبير  37 37

 االول  69.18 ذكر حسين علي شنين عاجل 38 38

 االول  68.48 انثى  نور علي حمودي علي         39 39

 االول  68.42 انثى  ايمان كريم جميل خشمان  40 40

 االول  67.99 ذكر كرار رحال مري محمد  41 41

 االول  67.39 انثى  شيماء وزير كامل غالي 42 42

 االول  66.84 ذكر شاكر عمران سلمانحسين  43 43

44 44 
تحسين فاهم عبد الحسين 

 محاوي
 االول  66.83 ذكر

 االول  66.83 ذكر حسن علي رسول حسن  45 45

 االول  66.81 انثى  نور جمال ناجي جماد  46 46

 االول  66.78 ذكر عالء عسل مشغاب عبود  47 47

 االول  66.77 ذكر محمد عويد مطر نصير  48 48

 االول  66.73 ذكر حسين فضاله ياسين كاظم   49 49

 االول  66.64 انثى  فاطمة حسون كاظم صاحب 50 50

 االول  66.26 ذكر أحمد جمعه عطيه وناس  51 51

 االول  66.04 ذكر خليفه كاظم مهدي مبارك  52 52

 االول  65.97 انثى  طيبات علي عبد الحسين موسى 53 53

 االول  65.77 انثى  زهراء كاظم سلمان كيطان 54 54

 االول  65.6 انثى  أمل داخل حسين كشيش  55 55

 االول  65.58 ذكر محمد كاظم بشير جبير  56 56



 االول  65.53 ذكر محمد صالح حسون عمران  57 57

 االول  65.46 انثى  دعاء يحيى مهدي ربح  58 58

 االول  65.43 ذكر خالد محمود عوده حمد  59 59

 االول  65.3 ذكر هادي حساف ظاهر مطر   60 60

 االول  65.09 ذكر حاتم كريم غريب عواد  61 61

 االول  65.01 انثى  شذى داخل جخيري محمد   62 62

 االول  64.93 ذكر مخلد كامل مشكور محمد  63 63

 االول  64.58 انثى  أسماء داخل مهدي حسن 64 64

 االول  64.37 ذكر محمد ناصر علي كاظم   65 65

 االول  64.22 ذكر عباس فضل داخل كاظم 66 66

 االول  64.19 انثى  هيام لطيف كاظم جودي 67 67

 االول  64.1 ذكر باسم جمعة يوسف ساير  68 68

 االول  63.96 ذكر مبارك عبد الحسن عبيد حسن 69 69

70 70 
مصطفى عبد الجواد شلتاغ  

 راضي 
 االول  63.81 ذكر

 االول  63.5 ذكر حسين عالل جاسم سالم  71 71

 االول  63.43 انثى  زينب حيدر جوان حسن 72 72

 االول  63.03 ذكر فالح سعود مسير راضي  73 73

 االول  62.99 ذكر كرار حسن جحجوح مذيور  74 74

 االول  62.98 ذكر صالح عبد هللا حبل طارش 75 75

 االول  62.84 ذكر شذرسعيد جواد كاظم  76 76



 االول  62.63 ذكر ياسر حميد ناصر حسين 77 77

 االول  62.61 ذكر ثامر عبد ياسر رعيد  78 78

 االول  62.56 انثى  زهراء ثجيل جاسم محمد  79 79

 االول  62.51 انثى  صابرين شيال عبد عطيه  80 80

 االول  62.22 ذكر حسين عبد االمير عبد برشاوي 81 81

 االول  61.93 ذكر عباس رحيم دحيوس كافي  83 82

 االول  61.69 انثى  سجى عامر حسين سلمان 85 83

 االول  61.45 ذكر علي حسين مالك عبد الخضر  86 84

 االول  61.38 ذكر محمد عائد تركي عبد  78 85

 االول  61.24 ذكر هشام عبد الحر عبود عيسى 88 86

 االول  60.84 ذكر مهند حسين نعيم رويعي  89 87

 االول  59.99 ذكر مرتضى جامل عوض ضجر  91 88

 االول  59.77 ذكر خالد عبد االمير فايد ظاهر  92 89

 االول  59.72 ذكر حسين واعي زوه عواد  93 90

 االول  59.68 ذكر احسان عساف داخل عبطان  94 91

 االول  59.46 انثى  أحالم حمد خشوش موسى  95 92

 االول  59.36 ذكر علي حسين هادي ارهول     96 93

 االول  58.53 ذكر انور كاظم عواد ناصر 98 94

 االول  58.51 ذكر كرار علي عبد عمران  99 95

 االول  58.08 ذكر قائد صخيل عباس حسن 100 96



 االول  57.86 ذكر احمد صالح صبار عبد الحسن 102 97

 االول  57.31 ذكر عباديمحمد عبد الحميد جاسم  103 98

 االول  56.92 ذكر ثائر ماجد محسن عبد الواحد 105 99

 االول  56.47 ذكر محمد مسافر مهلهل عزارة  109 100

 االول  53.88 ذكر جعفر رزاق نعيم محمد   116 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

 الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : الصباحية 

- 2015سنة التخرج : 

2016 
في  7080رقم وتاريخ االمر الجامعي : 

1/12 /2016 
اسم دورة التخرج: بطلبتنا وحشدنا نحمي  

 العراق ونبنيه 

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

 منه 

 الثاني  61.97 ذكر احمد جابر سلمان كاظم  82 1

 الثاني  61.79 ذكر مرتضى سالم رزاق حسين  84 2

 الثاني  60.35 ذكر علي حسين سلمان محمد  90 3

 الثاني  58.66 ذكر حيدر جاسم جوده وهد  97 4

 الثاني  56.97 ذكر محمد ناصر عبد الحسين خشيش 104 5

 الثاني  56.91 ذكر مرتضى هادي ناصر حسين  106 6

 الثاني  56.68 ذكر صادق تكليف منصور هليل  107 7

 الثاني  56.53 ذكر احمد عبد الساده حسين مخيلي  108 8

 الثاني  56.15 ذكر حيدر حسن هادي حسن 110 9

 الثاني  55.79 ذكر فاضل عطيه جبار دهش  111 10

 الثاني  55.54 ذكر علي لفته حمادي حسين  112 11

 الثاني  55.16 ذكر زيد جعفر محمد جاسم  113 12

 الثاني  55.1 ذكر رضوان رزاق شرار عوده  114 13

 الثاني  54.87 ذكر حيدر جمال امين لطيف  115 14

 الثاني  53.79 ذكر حسين هادي عفن حمد 117 15
 



 

 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

 الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : الصباحية 

- 2015سنة التخرج : 

2016 
في  7079رقم وتاريخ االمر الجامعي : 

1/12 /2016 
اسم دورة التخرج: بطلبتنا وحشدنا  

 نحمي العراق ونبنيه

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

 منه 

 التكميلي  57.926 ذكر  حسين حمزة بجيوي  101 1
 


