
 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

 الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : المسائية

 2019-2018سنة التخرج : 
في  5499رقم وتاريخ االمر الجامعي : 

8/8/2019   
 اسم دورة التخرج:  البناء والتنمية

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

 االول  79.427 ذكر قاسم عمران موسى عبيد  1 1
 االول  79.148 ذكر صالح مهدي وحيد بديوي  2 2
 االول  78.504 ذكر جمال يوسف خالد جياد  3 3
 االول  76.867 ذكر حيدر ناهي طحيول رميله  4 4
 االول  76.807 ذكر علوان حمود مجهول جهادي  5 5
 االول  76.276 انثى  منى فليح محمد جياد   6 6
 االول  76.145 ذكر فاروق رعد سعد عبد الستار  7 7
 االول  75.755 ذكر زياد باسم فتحي حمود   8 8
 االول  73.824 ذكر فارس نجم عبد فاضل  9 9

 االول  73.419 انثى  نجالء طالب محمود حمود  10 10
 االول  72.513 ذكر أحمد سعد عبد الحميد محمد  11 11
 االول  71.342 ذكر حسين رزوق صكر عبد للا  12 12
 االول  70.356 انثى  زهراء عالء حسين علي  13 13



 االول  69.937 ذكر عبدللا باني حمود جماد  14 14
 االول  69.022 ذكر حسام محمد عبد االمير مجهول  15 15
 االول  68.562 ذكر العالي وطن زروكمنتظر عبد  16 16
 االول  67.425 انثى  نور هاتف علي عكموش   17 17
 االول  66.939 ذكر خيري جار للا عبود مظلوم  18 18
 االول  66.66 ذكر منعم عبد فليح راشد  19 19
 االول  66.279 ذكر عقيل علي خزعل شمخي  20 20
 االول  66.184 انثى  اخالص مسير غالي عبيد  21 21
 االول  66.178 ذكر سجاد عادل كاظم علي   22 22
 االول  65.644 ذكر علي سلمان فليح حسن  23 23
 االول  65.643 ذكر مهند جعفر حسين دخيل  24 24
 االول  64.949 انثى  بيان شاكر دخان تريجي  25 25
 االول  64.401 ذكر حسنين نجاح جاسم محمد  27 26
 االول  64.348 ذكر عالوي مسير حسون حسين   28 27
 االول  64.06 انثى  فلاير حسين علي فرهود  29 28
 االول  63.504 ذكر علي عقيل هالل حمزة  30 29



 االول  61.386 ذكر عبدللا رعد مهدي عبود  31 30
 االول  61.198 ذكر بتول ناصر محسن نجم  32 31
 االول  60.849 ذكر مرتضى علي فالح عطشان  33 32
 االول  60.792 ذكر احمد عبد الحسين مجيد علي   34 33
 االول  60.791 ذكر محمد محسن كولي سلطان  35 34
 االول  60.474 ذكر سعدون ثجيل خنزير دحام  36 35
 االول  60.233 انثى  رحاب كريم خزيان ضاحي  38 36
 االول  60.203 ذكر ياسر خضير رزيج عبد ايوب  39 37
 االول  60.135 ذكر سالم رحيم جبار جوين   40 38
 االول  60.087 ذكر علي لطيف جبير محمد   41 39
 االول  59.737 ذكر علي حميدي عبد حميدي   42 40
 االول  59.606 ذكر حسين علي وحيد موسى  43 41
 االول  59.262 ذكر علي رعد عباس مهدي   44 42
 االول  58.689 ذكر زين العابدين ستار حميد عاجل 46 43
 االول  58.631 ذكر حسين مانع لفته فرحان  47 44
 االول  58.426 ذكر عمار رحيم محمد سعيد  48 45



 االول  58.227 انثى  زينب شهيد عبد هالل  49 46
 االول  57.91 ذكر حمزة ساجت جبار عباس  50 47
 االول  57.853 ذكر علي احسان فتح للا رستم  51 48
 االول  57.851 انثى  مسافر محمد حسن تبارك  52 49
 االول  57.685 ذكر واثق زغير عبيس عبدللا  53 50
 االول  57.316 ذكر حيدر كامل شعيوط عطاوي   54 51
 االول  57.277 ذكر محمد عبد االئمه محمد مراد  55 52
 االول  57.092 انثى  شمس فاضل صريع بدوي  56 53
 االول  57.092 ذكر مصطفى حسين عبادي حميدي 57 54
 االول  56.935 ذكر مرتضى نجم عبد للا علي  59 55

56 60 
ساره خضير عبد العباس  

 خضير 
 االول  56.871 انثى 

 االول  56.862 انثى  زهراء حازم ارحيم شالب  61 57
 االول  56.702 انثى  ورود موسى حسن غدير  64 58
 االول  56.13 ذكر بشير عبد االمير ناهي عبود  67 59
 االول  55.83 ذكر احمد هادي محمود معيوف  68 60
 االول  55.616 ذكر عباس حمزة عبد الحسن كاظم  70 61



 االول  53.994 ذكر حيدر زغير هول وناس  84 62
 االول  53.31 ذكر مرتضى حاتم محمد حمزه  87 63
 االول  53.046 ذكر اسامة منذر ناصر عبد للا  89 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

 الشهادة : بكالوريوس قانون   الدراسة : المسائية

 2019-2018سنة التخرج : 
في   8285رقم وتاريخ االمر الجامعي : 

17/12/2019   
 اسم دورة التخرج:  البناء والتنمية

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

 الثاني 64.733 انثى  هنادي عبد اللطيف خاشي عايز  26 1
 الثاني 60.255 ذكر كريم عمران موسى اسود  37 2
 الثاني 59.058 انثى  صفد زياد عبد االمير لفته  45 3
 الثاني 56.956 ذكر حيدر كامل بهيد نور  58 4
 الثاني ) التكميلي(   56.79 ذكر مهند علي مسلم عبد  62 5
 الثاني 56.71 انثى  زهراء خليل خوادار علي   63 6
 الثاني 56.401 ذكر فاهم خطار جوده صفوك  65 7
 الثاني 56.142 ذكر سجاد فالح عبد الحسن سكر   66 8
 الثاني 55.737 ذكر صادق سامي حنون نجم  69 9

 الثاني ) التكميلي(   55.443 ذكر منتظر فالح كاظم كاطع  72 10
 الثاني 55.087 انثى  هاجر جالوي عبد عاجل   73 11
 الثاني 54.959 ذكر ماهر عبد للا رحيم حمدان   74 12
 الثاني 54.785 ذكر بهاء سمير عباس جياد  75 13



 الثاني 54.765 ذكر سليل ثائر كاظم عباس   76 14
 الثاني 54.709 ذكر جاسم محمد رمزي حسن   78 15
 الثاني 54.646 ذكر علي ناصر سلمان جبار  79 16
 الثاني 54.489 ذكر كرار علي حسين ناصر  80 17
 الثاني 54.244 انثى  تبارك عذاب كاظم طعيمه  81 18
 الثاني 54.172 انثى  زمن منصور غزال جثير   82 19
 الثاني 54.023 ذكر هيالفرات عبد الرزاق فياض  83 20
 الثاني 53.849 ذكر مصطفى نعيم عبد غريب   86 21
 الثاني ) التكميلي(   53.257 ذكر اسماعيل حمودي كاطع طه  88 22
 الثاني 52.762 ذكر كريم فيصل جبير ناصر 90 23

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم : قانون عام   الكلية : القانون   الجامعة : المثنى 

  

 الشهادة : بكالوريوس قانون   المسائيةالدراسة : 

- 2018سنة التخرج : 

2019 
  6767رقم وتاريخ االمر الجامعي : 

   2020/ 16/11في 
اسم دورة التخرج:  البناء  

 والتنمية

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

 التكميلي ) المحاولة الثانية( 55.502 ذكر ليث هيثم حسن محمد   71 1

 التكميلي ) المحاولة الثانية( 54.75 ذكر عباس اياد حسين سلمان  77 2

 التكميلي ) المحاولة الثانية( 53.933 ذكر امير رحيم عايز حكيم  85 3
 


