
التقديرالمعدلالجنسيةسنة التخرجاسم الطالبالكليةالجامعة1

جيد جدا83.18ًعراقي2015 - 2014اماني تموز عبد الرحمنالقانونميسان2

جيد جدا82.996ًعراقي2015 - 2014انتظار نعيم رسنالقانونميسان3

جيد جدا82.364ًعراقي2015 - 2014هدير جاسب لعيبيالقانونميسان4

جيد جدا80.6ًعراقي2015 - 2014ميس جليل رحيمهالقانونميسان5

جيد جدا79.005ًعراقي2015 - 2014سجى نصير كاظمالقانونميسان6

جيد78.951عراقي2015 - 2014ندى عادل رحمهالقانونميسان7

جيد78.309عراقي2015 - 2014غفران احمد سالمالقانونميسان8

جيد77.714عراقي2015 - 2014زينب علي مطرالقانونميسان9

جيد77.258عراقي2015 - 2014مروه سامي جبارالقانونميسان10

جيد76.624عراقي2015 - 2014احمد سعد عبد الهاديالقانونميسان11

جيد75.634عراقي2015 - 2014زينب ستار جبارالقانونميسان12

جيد75.572عراقي2015 - 2014شهد محسن نصيفالقانونميسان13

جيد75.505عراقي2015 - 2014ايات سيد علي سيد جاسمالقانونميسان14

جيد74.958عراقي2015 - 2014شذى كرم حسينالقانونميسان15

جيد74.781عراقي2015 - 2014ساره حطاب صدامالقانونميسان16

جيد74.081عراقي2015 - 2014حوراء محمد سعيدالقانونميسان17

جيد73.739عراقي2015 - 2014جمال حافظ داخلالقانونميسان18

جيد73.5عراقي2015 - 2014نور جاسب لعيبيالقانونميسان19

جيد73.413عراقي2015 - 2014هبه حسين محمدالقانونميسان20

2015/2014للعام  (بوحدتنا نهزم اإلرهاب ونبني الوطن  )خريجي كلية القانون الدراسات الصباحية دورة 



جيد72.922عراقي2015 - 2014فاطمة حسن عبد اسماعيلالقانونميسان21

جيد71.445عراقي2015 - 2014حسين مطشر حميدالقانونميسان22

جيد71.182عراقي2015 - 2014صابرين خالد شبوطالقانونميسان23

جيد71.115عراقي2015 - 2014ايات جبار كاطعالقانونميسان24

جيد70.839عراقي2015 - 2014سرى صادق عباسالقانونميسان25

جيد70.685عراقي2015 - 2014دعاء احمد مهيوشالقانونميسان26

جيد70.613عراقي2015 - 2014دعاء كريم جاسمالقانونميسان27

جيد70.423عراقي2015 - 2014دينا عطيه ماشافالقانونميسان28

جيد70.126عراقي2015 - 2014غفران طارق جعفرالقانونميسان29

جيد69.877عراقي2015 - 2014حوراء نعيم محمدالقانونميسان30

جيد69.073عراقي2015 - 2014رؤى رشيد محيالقانونميسان31

متوسط68.64عراقي2015 - 2014سيف علي جاسمالقانونميسان32

متوسط68.313عراقي2015 - 2014رشا عدنان جمعةالقانونميسان33

متوسط68.137عراقي2015 - 2014صادق جاسم محمدالقانونميسان34

متوسط68.051عراقي2015 - 2014سجى جواد واديالقانونميسان35

متوسط67.646عراقي2015 - 2014حسنين علي مفتنالقانونميسان36

متوسط67.554عراقي2015 - 2014حسن فالح عجرالقانونميسان37

متوسط67.42عراقي2015 - 2014تبارك كاظم حيالالقانونميسان38

متوسط67.398عراقي2015 - 2014براء كريم عودةالقانونميسان39

متوسط67.051عراقي2015 - 2014عباس صبري بدايالقانونميسان40

متوسط66.825عراقي2015 - 2014محمد جبار يوسفالقانونميسان41

متوسط66.714عراقي2015 - 2014علي قاسم زبونالقانونميسان42

متوسط66.186عراقي2015 - 2014مصطفى كاظم احمدالقانونميسان43

متوسط66.156عراقي2015 - 2014سيف سعد سرهيدالقانونميسان44

متوسط66.145عراقي2015 - 2014محمد صالح حسنالقانونميسان45



متوسط65.602عراقي2015 - 2014كرار مؤيد صاحبالقانونميسان46

متوسط65.308عراقي2015 - 2014دعاء خالد عبد ثجيلالقانونميسان47

متوسط65.074عراقي2015 - 2014حسين محمد صبارالقانونميسان48

متوسط64.6عراقي2015 - 2014مصدق كريم رحيمالقانونميسان49

متوسط64.536عراقي2015 - 2014مريم حسن شيحانالقانونميسان50

متوسط64.195عراقي2015 - 2014حمزة شاكر فاضلالقانونميسان51

متوسط64.065عراقي2015 - 2014مروه طه ارحيمالقانونميسان52

متوسط64.039عراقي2015 - 2014ضرغام عبد حواسالقانونميسان53

متوسط63.587عراقي2015 - 2014منتظر سلمان جاسمالقانونميسان54

متوسط63.367عراقي2015 - 2014راويه علي زايرالقانونميسان55

متوسط63.304عراقي2015 - 2014سوالف علي كاظمالقانونميسان56

متوسط63.046عراقي2015 - 2014احمد عادل قاسمالقانونميسان57

مقبول58.681عراقي2015 - 2014حيدر كرملي كلوالقانونميسان58

مقبول58.346عراقي2015 - 2014عقيل كاظم عذافهالقانونميسان59

مقبول58.186عراقي2015 - 2014حيدر عبد الواحد محيبسالقانونميسان60

مقبول55.262عراقي2015 - 2014هند سعيد جهادالقانونميسان61

جيد71.199عراقي2015 - 2014علي فيصل قاسمالقانونميسان62

متوسط68.086عراقي2015 - 2014شهد سعدون صالحالقانونميسان63

متوسط64.806عراقي2015 - 2014امنه جاسم شخيترالقانونميسان64

متوسط62.742عراقي2015 - 2014حسن سعد حمودالقانونميسان65

متوسط62.7عراقي2015 - 2014زهراء هاشم جوادالقانونميسان66

متوسط61.511عراقي2015 - 2014باسم علي عبد الحسينالقانونميسان67

متوسط59.659عراقي2015 - 2014جمعة حسين عليالقانونميسان68

متوسط59.398عراقي2015 - 2014يونس محمد هاشمالقانونميسان69

متوسط59.308عراقي2015 - 2014فاطمة ستار جبرالقانونميسان70



مقبول58.806عراقي2015 - 2014حيدر عبد الكريم حميدالقانونميسان71

مقبول58.537عراقي2015 - 2014احمد قاسم عليالقانونميسان72

مقبول58.504عراقي2015 - 2014محمد عبد الرضا حسينالقانونميسان73

مقبول58.476عراقي2015 - 2014دانيه ستار زبونالقانونميسان74

مقبول58.313عراقي2015 - 2014زهراء فنجان عنادالقانونميسان75

مقبول57.926عراقي2015 - 2014خليل سعد حسنالقانونميسان76

مقبول56.4عراقي2015 - 2014محمد باسم محمدالقانونميسان77

مقبول54.311عراقي2015 - 2014سجاد علي فليحالقانونميسان78

متوسط65.215عراقي2015 - 2014صابرين سعدون عبد الجليلالقانونميسان79

متوسط61.749عراقي2015 - 2014مياده حسن صباحالقانونميسان80

متوسط60.397عراقي2015 - 2014رقيه كريم عبد الحسينالقانونميسان81

متوسط59.898عراقي2015 - 2014هشام جواد درجالالقانونميسان82

متوسط59.046عراقي2015 - 2014زهراء عبد الرزاق رشيدالقانونميسان83

مقبول58.901عراقي2015 - 2014مهند فاخر جهادالقانونميسان84

مقبول57.649عراقي2015 - 2014احمد عبد السالم جبارالقانونميسان85

مقبول57.557عراقي2015 - 2014علي عاصي سريحالقانونميسان86

مقبول57.406عراقي2015 - 2014حسين محمد جاسبالقانونميسان87

مقبول56.565عراقي2015 - 2014علي عبد الرضا حزامالقانونميسان88

مقبول56.248عراقي2015 - 2014محمد هاشم نصر هللاالقانونميسان89

مقبول56.095عراقي2015 - 2014علي هاشم عبدالقانونميسان90

مقبول55.914عراقي2015 - 2014احمد نعيمه كاصدالقانونميسان91

مقبول55.82عراقي2015 - 2014سجاد مهدي مخيلفالقانونميسان92

مقبول55.179عراقي2015 - 2014محمد زامل ساهيالقانونميسان93

مقبول54.62عراقي2015 - 2014سهاد حسن جبرالقانونميسان94

مقبول53.347عراقي2015 - 2014علي سالم محمدالقانونميسان95


