
ي
ي مسان 

ن دور ثانن خريجي 

التقديرالمعدلالجنساالسم الرباعيت

ون بكي1 جيد71.24ذكرابراهيم حسن زغي 

مقبول59.59ذكرابراهيم خالد ابراهيم عمران2

ن3 متوسط66.15ذكراحمد ابراهيم خلف حسي 

متوسط68.13ذكراحمد اياد عبداللطيف سعدون4

متوسط66.54ذكراحمد جاسم محمد عبد احمد5

متوسط64.35ذكراحمد عبدهللا عبدالكريم عباس6

متوسط60.92ذكراحمد عبدهللا محمد عبدهللا7

متوسط65.78ذكراحمد مؤيد يونس داود8

متوسط66.32ذكرادريس حسن ظاهر عبدالمجيد9

متوسط66.82ذكراركان عبدهللا صيوان جابر10

مقبول59.25انثىارم عبدالرزاق منصور عبدالرزاق11

ي12
متوسط66.61انثىاسالم صادق سلمان مشفن

متوسط66.6ذكراسماعيل حميد فهد ثجيل13

متوسط66.98انثىاسيل حازم عبدالسادة محمد14

ن15 ي حسي 
ن
 غالي صاف

ن متوسط66.99ذكربنيامي 

 علي غافل16
ن ن حسي  جيد71.02انثىبني 

هللا صكبان17 متوسط68.2ذكربهاء الدين مهند خي 

ن18 متوسط66.24انثىبيداء حسن محمد صحي 

متوسط68.38انثىتبارك احمد جليل لفتة19

متوسط65.85انثىتفى برزان شاكر عبدرضا20

متوسط66.68ذكرجاسم محمد شحت محسن21

متوسط68.2ذكرجاسم مرتضن جاسم محمد22

متوسط68.69ذكرحسن علي محمد بدير23

متوسط61.09ذكرحسن فالح حسن بدر24

ن جالل كامل فهد25 متوسط66.4ذكرحسي 

جامعة البرصة ـــ كلية القانون

ن للسنة الدراسية  ي (الدراسة المسائية ) 2021/2020اسماء الطلبة الخريجي 
ن
الدور الثان

(تعلُمنا هدفنا  )دورة 



ي
ي مسان 

ن دور ثانن خريجي 

ن26 ن حسن فاضل ياسي  متوسط64.98ذكرحسي 

 علي حوشان مكطوف27
ن متوسط67.45ذكرحسي 

متوسط66.58ذكرحمود اياد يوسف عبدالرزاق28

متوسط66.63ذكرحيدر سعيد علي سبهان29

ن جخيور30 مقبول56.68ذكرحيدر سليم حسي 

متوسط60.47ذكرحيدر منقذ طالب هاشم31

متوسط66.13ذكرخالد لطيف عبدالرضا لطيف32

ن عبدالحسن33 متوسط60.19ذكرخالد نعمة حسي 

دعاء سامي رحيم شناوة34
متوسط67.42انثى

متوسط66.97انثىدعاء ناظم محمد جاسم35

ن مشاري36 متوسط66.7انثىديانا صالح عبدالحسي 

متوسط67.02ذكررائد عبدالغالي قنديل عبيد37

متوسط65.68انثىرسل حامد هاشم فرهاد38

متوسط67.57انثىرهام حسام عبدهللا عبدالجبار39

جيد72.22انثىرواء قاسم جبار ثامر40

مقبول58.76ذكررياض سامي غانم جير41

ن جعفر محمد42 مقبول57.02انثىزهراء حسي 

مقبول58.82انثىزهراء كاظم شنيت وهيم43

متوسط67.16ذكرزيد حسن عبدهللا غدير44

متوسط65.45ذكرزين العابدين اياد حافظ نصار45

ي46 متوسط69.11ذكرزين العابدين وائل ناجر

ن47 هللا سوادي ياسي  متوسط65.4انثىزينب خي 

مقبول59.84انثىزينب عماد عبدالرضا فرحان48

سارة علي شاكر رحيم49
مقبول58.94انثى

متوسط67.78انثىسارة مهند صبيح جاسم50

متوسط66.27ذكرسعد حسن جاسم عبدهللا51

متوسط69.31ذكرسعد عبدالدايم صاجي كاطع52

ن53 ن نوري حسي  متوسط66.47ذكرسعود حسي 

ي مبارك54
جيد72.37انثىسفانة حسن مطثن
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 علي حسن55
ن متوسط67.36ذكرسلمان حسي 

يف عبد ساجت56 متوسط61.7انثىسلوى شر

مقبول59.9ذكرسيف احمد هاشم كرم57

متوسط66.9ذكرسيف رياض محمد نايف58

ي59
متوسط63.19ذكرسيف محمد فرج سبثى

متوسط69.43انثىشادان سعيد بهرام قادر60

مقبول59.86انثىشمس عبدالجبار حمدي 61

مقبول59.36انثىشموس عدنان عبد حنون62

شهد علي هادي عبود63
متوسط67.86انثى

متوسط65.03ذكرصادق حمد حمزة عباس64

مقبول59.62انثىصبيحة صالح عبدالواحد سلطان65

ن66 ن رسن مفيى غام حسي  متوسط66.25ذكرضن

غام رياض جاسم محمد67 متوسط64.88ذكرضن

متوسط67.41ذكرضياء الدين كامل محمد ثامر68

ي69 متوسط66.01ذكرطارق احمد طارق ناجر

جيد73.57ذكرعباس توفيق عيىس علي70

ي كاصد ميرس71 جيد70.27ذكرعباس خي 

هللا حمود72 متوسط61.18ذكرعبدالرضا قضي خي 

متوسط69.59ذكرعبدالرضا نتيش سلمان جفيل73

وز ناطور عداي74 مقبول58.36ذكرعبدهللا في 

متوسط67.71ذكرعبدهللا مهدي صالح جعفر75

متوسط67.11ذكرعقيل كامل نعيم طروم76

متوسط66.01ذكرعلي اسعد مختاض سعد77

مقبول58.8ذكرعلي بشار عبدالخالق مهوس78

متوسط65.34ذكرعلي جبار عبدالسادة بهي 79

متوسط65.63ذكرعلي خضي  كاظم حمود80

متوسط64.13ذكرعلي رعد كيطان بجاي81

متوسط66.45ذكرعلي شهاب احمد مخور82

متوسط66.8ذكرعلي عباس فاضل جواد83
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متوسط66.22ذكرعلي عدنان حميد طارش84

متوسط67.97ذكرعلي قضي كاظم محمد85

ي محمد86 متوسط62.42ذكرعلي محمد عبدالنثر

ي87
ي ماضن

ن
ي شاف

متوسط69.89ذكرعلي وصفن

ي طاهر نعمة88
متوسط67.78ذكرعلي وصفن

ي غالب الزم89
متوسط66.46ذكرعمار هانن

متوسط68.88ذكرعمر لؤي جاسم محمد90

مقبول57.04ذكرفاروق شار فاروق حبيب91

متوسط63.55انثىفاطمة سالم حسن هادي92

فاطمة عالء محمود علي93
مقبول59.12انثى

متوسط65.63ذكركاظم علي كاظم علي94

متوسط67.37ذكركرار سهر عبد مجباس95

متوسط64.75ذكركرار كاظم دويخل حسن96

متوسط66.3ذكركرار لطيف طعمة حمود97

متوسط61.11ذكركرار يوسف عزيز عبدالرضا98

مقبول57.1ذكرماهر عدنان اسماعيل حمد99

ي قاسم100
متوسط66.13ذكرمجتثر سعد نوشر

متوسط64.03ذكرمحمد باقر زباري سلمان101

متوسط67.38ذكرمحمد حميد بناي هادي102

مقبول57.92ذكرمحمد زهي  فاضل عيىس103

متوسط65.37ذكرمحمد ساجد قاسم عباس104

متوسط66.03ذكرمحمد سالم هادي يوسف105

مقبول59.82ذكرمحمد عباس عبدالواحد106

متوسط66.66ذكرمحمد عبدالرزاق جاسم محمد107

ن108 مقبول54.26ذكرمحمد عدنان شاطي حسي 

متوسط67.36ذكرمحمد عدنان صالح معيدي109

مقبول57.29ذكرمحمد عودة خالف محسن110

ن عبداالمي 111 متوسط67.5ذكرمحمد منترص حسي 

متوسط60.28ذكرمريم محمد فرحان كاظم112
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متوسط68.03ذكرمصطفن جاسم محمد خلف113

مقبول58.61ذكرمصطفن عالء مكطوف جعفر114

ن115  محمد حسن محمد حسي 
مقبول58.17ذكرمصطفن

مقبول59.64ذكرمصطفن محمد عبدالواحد116

متوسط66.51ذكرمصعب سامي حطاب مسلم117

متوسط66.94ذكرمنتظر سهيل نجم عبود118

متوسط65.25ذكرمنتظر عماد كاظم فالح119

متوسط65.4ذكرمنتظر لؤي غازي عبدالواحد120

متوسط62.62ذكرمؤمن عبدالسالم جبار وادي121

ن محيسن فندي122 مقبول59.91ذكرميثم عبدالحسي 

اث محمد عبدالجليل نجم123 متوسط62.53ذكرمي 

متوسط68.66ذكرنافع محمد مخيلف ظاهر124

متوسط61.34ذكرنايف سمي  ريسان جابر125

جيد70.25ذكرنائل علي جبار عبود126

ن127 متوسط61.65انثىنجالء عباس ناض حسي 

مقبول59.98انثىنجالء محمد عبدالكريم جاسم128

متوسط65.44ذكرنجم جاسم عبدهللا عبداللطيف129

متوسط65.24انثىنرجس مجيد سلمان حيدر130

متوسط66.26ذكرنواف ريسان طاهر محسن131

ن132 متوسط66.34ذكرنور الدين عدنان فعل حسي 

متوسط69.6ذكروسام حليم عبدالرحيم فضل133

ي كاظم عبد محمد134
ن
متوسط65.52ذكروف

ن يحث  عبدالمجيد135 متوسط68.1انثىياسمي 

ن محمد136 ن عقيل حسي  متوسط66.4ذكرياسي 

جيد71.25انثىيرسى خليل ابراهيم يعقوب137


