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السياسية  كلية القانون والعلوم 

 قسم القانون

 2016-2015العام الدراسي 

 اسماء ومعدالت الطلبة الخريجين لقسم القانون / الدور االول

 الدراسة الصباحية 2015/2016للعام الدراسي    

  ************************** 

 

 التقدير المعدل العام اسم الطالب ت
 جيد جدا 81.8117 حمودياالء حسين علي  1

 جيد جدا 81.1572 هيثم جاسم سامي حميد 2

 جيد 79.853 حيدر جبار حمه خان باوه 3

 جيد 76.5224 هيرو عادل اسد شمس هللا 4

 جيد 76.3374 ليث كريم رشيد مهدي 5

 جيد 75.5337 مريم محمد محمود احمد 6

 جيد 74.8631 محمد صالح جهاد خلف 7

 جيد 74.4394 هللا عسل سارة فاضل عبد 8

 جيد 74.179 فوزيه احمد محمد إبراهيم 9

 جيد 73.6583 الرا هاشم جاسم عبد العباس 10

 جيد 73.1565 احمد عائد عدنان رشيد 11

 جيد 72.622 احمد موسى جعفر علي 12

 جيد 71.796 وليد صالح خلف حسين 13

 جيد 71.7467 محمد ليث رحيم فياض 14

 جيد 71.6579 علي مهدي قاسم ثعبان 15

 جيد 71.3206 عبدهللا نامق طالب  حسين 16

 جيد 70.5508 عبدهللا جليل علي كاكي 17

 جيد 70.2232 مصطفى وليد احمد حمودي 18

 جيد 70.0494 سجى سند عبيد مشخول 19

 متوسط 69.1768 بشرى علي حسين حمد 20

 متوسط 69.1254 عبدهللا محمد خضير محمد 21

 متوسط 68.9391 ضياء حسين إبراهيم عواد 22

 متوسط 68.8791 حنين مزهر زيدان خلف 23

 متوسط 68.5126 هاجر كريم خورشيد  ديوان 24

 متوسط 68.0546 محمد علي حسين عايش 25

 متوسط 68.0096 سماح صباح محمد علي 26

 متوسط 67.6756 فيصل علي جليل عزيز 27

 متوسط 67.2786 رسل منذر خلف مهدي 28

 متوسط 67.098 ادريس سعدون محسن صيهود 29

 متوسط 66.9129 بشار فالح حسن جراد 30

 متوسط 66.8021 هبة هللا سعد رشيد لطيف 31
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 متوسط 66.7926 فراس رشيد صالح محمود 32

 متوسط 66.2964 يحيى حكمت حميد رشيد 33

 متوسط 66.048 عال علي إبراهيم هايت 34

 متوسط 65.9924 محمد حسين عليحمزة  35

 متوسط 65.2845 سجى رمزي عبد علي 36

 متوسط 64.9022 اسراء شكر محمود شرقي 37

 متوسط 64.7352 سمارة عبد السالم عادل مجيد 38

 متوسط 64.5965 أسيل عيدان خلف بريسم 39

 متوسط 64.4123 مناف محمد جمعه ذياب 40

 متوسط 64.3626 مؤيد صالح محمود بريسم 41

 متوسط 63.8746 انس حسن عبد الهادي فاضل 42

 متوسط 63.4574 ياسمين حسن صالح عبد 43

 متوسط 63.1537 ماريا نوري مهدي صالح 44

 متوسط 62.8985 طه علي عواد جدوع 45

 متوسط 62.838 طارق حسن خلف عليوي 46

 متوسط 62.6328 رهام محمد رشيد محمود 47

 متوسط 62.6187 عبد الحسن جبار صالح ذو الفقار 48

 متوسط 62.311 محمد طالل جميل شريف 49

 متوسط 62.2216 حنين خليل إبراهيم محمد 50

 متوسط 62.1702 رفل رعد ابراهيم رشيد 51

 متوسط 62.1621 سالم ناجي احمد جاسم 52

 متوسط 61.8687 كاظم فاضل كاظم  عبد علي 53

 متوسط 61.6842 اية امين وهاب امين 54

 متوسط 61.6293 مصطفى ناجح جاسم محمد 55

 متوسط 61.5351 عمر عدنان علوان عباس 56

 متوسط 61.1667 احمد صباح عبد الوهاب عبد العزيز 57

 متوسط 61.0326 وئام جاسم محمد حسن 58

 متوسط 60.8449 عزيز محسن سدره عزيز 59

 متوسط 60.7844 فارس هاشم علي حساني 60

 متوسط 60.7738 سهير سعد رزا مسلم 61

 متوسط 60.6888 سمر وليد جاسم خضير 62

 مقبول 59.2128 صباح نوري حوم كردي 63

 مقبول 59.18 صباح عدي عبد علي محمود 64

 مقبول 59.0676 شرمين صالح عبد هللا مراد 65

 مقبول 59.0045 اية ياسين عويد ناصر 66

 مقبول 58.8119 نور عبد الهادي حسين علي 67
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 مقبول 58.5613 احمد عودة عبد راشد 68

 مقبول 58.3993 الره شامل إسماعيل ابراهيم 69

 مقبول 58.217 علي محمود خضير ياسين 70

 مقبول 58.1775 حيدر علي شكر محمود 71

 مقبول 58.173 عبد الرشيد فهد عبدهللا يونس 72

 مقبول 57.9287 محمد ثائر عبد محسن 73

 مقبول 57.6911 اياد طارق كامل سلمان 74

 مقبول 57.3601 مسلم غازي عباس حسن 75

 مقبول 57.2768 غادة غضنفر حميد علي 76

 مقبول 56.313 غفران لطيف خليل إسماعيل 77

 مقبول 56.2074 سرمد فاضل عبد احمد 78

 مقبول 55.3394 حسن علي جواد كاظم 79
 


