




الـمـنـصـور الـجـامـعـة: الـكـلـيـة 

الـــقـــانــــون: القسم 

صباحية: الدراسة 
2021\2020: سنة التخرج 

(الثالثين  ): اسم دورة التخرج 

الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت
االول92.4017احمد صباح مسلم خطار1

االول87.6885عبدهللا خالد عزيز صابر2

االول87.3822ايات فاضل ولي حسن3

االول85.0863آيه هشام كاظم حميد4

االول84.5872عبدالغني خالد غني عريبي5

االول83.3397نور طارق الياس سلمان6

االول83.0910حسين فالح حمود جاسم7

االول82.7679عمر رعد قدوري محمد8

االول82.6346زهراء محمدجواد عبدالرزاق عباس9

االول82.0720جيهان ماجد محمد محمود10

االول82.0225جمانه زهير خضير عباس11

االول81.6338حسين هاشم عباس هاشم12

االول81.3992هشام عصام محمد عبدهللا13

االول80.5612ميسم عامر عبدهللا محمد14

االول80.4213تبارك فيصل شافي اسعد15

االول79.9551مصعب رعد سلمان سبع16

االول79.9405مينه شاكر موسى مجذاب17

االول79.8772شهد اياد جاسم رشيد18

االول79.5219حسنين عماد فخري عبدهللا19

االول79.2455ديار خالد عباس كاظم20

االول79.0403سجاد سعيد سلمان عبدهللا21

االول78.8058مصطفى صالح كامل فرحان22

االول78.7528رفل حسين منصور ناصر23

االول78.7383حسين نعيم بدران خليبص24

االول78.6706حسين زهراو مهدي صالح25

االول78.5286احمد عباس محسن حسين26

االول78.0854علي محمد حميد عسكر27

االول77.8922حيدر صالح خليل اسماعيل28

االول77.5936خليل احمد خليل اسماعيل29

االول76.8966فرح رائد محمد خليل30

الثاني76.8464مالذ خوام عباس غليس31

االول76.4351زينب مشعان هيازع عباس32

االول76.2822منتظر احمد خلف رميز33

االول76.2070االء مؤيد سلمان عبيد34

االول75.9351محمد منعم محمد عبد35

االول75.9330سعد جاسم محمد عبد36

االول75.6133علي حسين موسى حسين37

االول75.6083الرا علي خضر فالح38

االول75.3786احمد علي محسن اسماعيل39
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االول75.0606وسن جاسم محمد عزالدين40

االول74.7654محمد اياد حسن عبد41

االول74.7553زهراء محمد عبدالكاظم حسين42

االول74.7429محمد بكر زبير عبدالكريم43

االول74.5780عبدالرحمن علي عبدالحميد ابراهيم44

االول74.3415مهيمن عزاوي متعب سالم45

االول74.1280مهدي اكرم عواد راضي46

االول73.9146حسين علي محمد عبدالنبي47

االول73.8625عذراء علي حسين لطيف48

االول73.8184زيد طه عباس احمد49

االول73.7256نورالدين عقيل كريم موسى50

االول73.6733مينا مثنى عبدالرزاق شهاب51

االول73.6707شيماء علي محمدباقر جعفر52

االول73.5446نور يحيى عبدالكريم مرزوك53

االول73.3265السجاد فيصل احمد محمد54

االول73.3144فاطمه عبدالسجاد هاشم كاظم55

االول73.1839منتظر شاكر دينار مركب56

االول73.0454سالم ثامر عباس صكبان57

االول72.9582حمزه حارث عبدالحسن عبدالحسين58

االول72.7342ياسر خالد شاكر ماشي59

االول72.6386احمد عبدالوهاب شهيب عمران60

االول72.2297ليث محمد سلمان حسين61

االول71.7050حيدر داود سالم عارف62

االول71.6971احمد طالب عبد محسن63

االول71.5948ايمان صالح هادي حسين64

االول71.5816صادق احمد صادق عباس65

االول71.3739طه رضوان محمدجواد كاظم66

االول71.3613عبدالرحمن حميد عبيد محمد67

االول71.3467علي شمسي محمد خليل68

االول71.3250حسين زياد عكله سلمان69

االول71.3122نور ماجد حسب هللا حسين70

االول71.2276تقى عبدالساده جلوب رجي71

االول71.0755رغده مصعب احسان كامل72

االول70.6314سيف خالد ياسين خضير73

االول70.5255حنين نزار مهدي صالح74

االول70.3976حسين عدنان يابر محمد75

االول70.3141امير علي عبد صالح76

االول70.2530زهراء غازي احمد عباس77

االول70.2481حسين علي موزان لعيبي78
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االول69.8970رونق حسين محمود كاظم79

االول69.7577رهام هادي حميد خلف80

االول69.3587صادق كاظم حسن محيسن81

الثاني69.2837رفيدة ضياء سعدي اسماعيل82

االول68.9698مصطفى رحيم مبدر فرحان83

االول68.8127محمد ياسر فنطيل حامد84

االول68.6524علي كريم قاسم رضيو85

االول68.4811محمد هاشم محمد حمزه86

االول68.3596مصطفى هاني حسين علوان87

الثاني68.1832علي حسين محسن فاضل88

االول68.0945يقين قيس موسى عبد89

االول68.0109بيدر سمير كيالن حميد90

االول67.7893مصطفى علي عبدالمطلب جمعه91

االول67.6556مريم محسن فعيل حسن92

االول67.5230مصطفى ماجد حميد عليوي93

االول67.5118نور رعد كاظم عبدالحسين94

االول67.4813عبير عالء علي حسين95

االول67.1645المؤمل عادل خلف محمد96

االول67.0913ريهام صادق محمد عليوي97

االول67.0285حسين علي هادي فيحان98

االول66.8563مصطفى عزيز عبداأليمه درباش99

االول66.4069مروه صالح مهدي كاظم100

الثاني66.1586نور محمد حكمت شاكر101

االول66.0194علي رحيم عوده محمد102

الثاني65.8812رسول حميد دعيج فرحان103

االول65.8520مرتضى ماجد عبدعون احمد104

الثاني65.8479سارى طه رشيد عبدالعباس105

الثاني65.7723ياسر اسماعيل زغير عبدالخضر106

االول65.6022كرار مجيد عبدالرضا بداي107

االول65.5910عبدهللا جمال رحيم صابر108

االول65.5687جواد عبدالكاظم عبدالجليل وناس109

الثاني65.2636جبار علي شويل يونس110

الثاني65.1291مهيمن شياع عبدهللا غزال111

االول65.0238نورالدين باسم عبدالغفور حسين112

الثاني64.0442حسين عادل حسين ولي113

االول63.9202حيدر محمد احمد محمد114

االول63.7890محمد جبار جاسم هزاع115

الثاني63.3184حنين احمد هاني داود116

االول63.0399عبدهللا عبدالكريم صبري عبدالكريم117

االول55.5414عادل عالء يوسف عبدالكريم118


