جامعة النهرين
كلية الحقوق
ت
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اسماء الطلبة خريجي المرحلة الرابعة/
الدور االول

للعام الدراسي2015-2014

المعدل التراكمي
االسم
86.40106934
راضية سالم عدنان علي
83.81430242
هبة محمد عبد الرحيم هواش
83.09280702
انس فاروق رشيد
82.73400167
قيصر فريح هليل خرموش
81.96807018
حوراء فاضل ميذاب حبيب
عمار عبد الحسين علي شاه سايه 81.64718463
81.12769424
مينا عبد السالم مولود شهاب
80.14111111
دعاء اسامة حسين علي
79.64549708
غفران أسعد ديمة خلف
79.44701754
اسراء تحسين علي حسين
79.41590643
كاظم حمدان صدخان زاير
79.06438596
بان ثامر محمد عبد
78.73815372
نوار صبيح كرم زامل
78.61847118
اميرة رحيم محمد
78.48397661
اسماء علي عبد الكريم
78.3963325
فاطمة بشير علي حسن
78.34920635
زينب محمد طه حمادي
77.92969089
هندة قاسم خضير عباس
77.8277193
غيداء محمد حسين ابراهيم
77.80507937
حيدر عويد كاظم نايف
77.72205514
زهراء محمد علوان حميد
77.53224728
اسراء صالح عبدالرزاق
غفران عبد الرضا حسن راضي 77.43740184
سارة كمال مصطفى عبدالحميد 77.09142022
76.84418546
مريم قصي سلمان جاسم
76.77238095
شيماء طالب علي عباس
75.90174603
محمد حميد عبيد كزار
75.82755221
رند وليد عبد هللا الزم
رشا خالد عبد اللطيف عبدالرحمن75.48996658
75.45720134
مريم قاسم عبد الرضا سعيد
75.26430242
حيدر داود سلمان
75.05700919
هند كامل شاكر محمود
74.4819883
سرى علي حسين رضا
74.46598997
نور ضياء طالب محمود
74.42955723
ازهار عماد كامل جودة
74.37695906
نورا هاشم حسن علي
73.93817043
شهد نعمة حسن ضيدان
هديل حيدر فخري عبدالحسين 73.8845447
73.80877193
علي محمد كاظم موسى

عضو اللجنة االمتحانية 3'/1

عضو اللجنة االمتحانية

رئيس اللجنة االمتحانية

جامعة النهرين
كلية الحقوق
ت
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اسماء الطلبة خريجي المرحلة الرابعة/
الدور االول

للعام الدراسي2015-2014

المعدل التراكمي
االسم
73.4726817
فاطمة ثعبان خلف محمد
73.39857143
سهام محمد مشكور رسن
73.25615706
سرى وعد فالح سلمان
73.24913952
هديل علي موحان حمزة
73.21439432
كرم حمودي عباس محمد
73.1966416
عال حسين محمد كاظم
73.07076859
احمد شهاب احمد ماجد
73.03070175
مروة يوسف عطية محمد
72.84640769
سالي عبد االمير سعد شنون
72.78817043
االء علي علوان مريهج
72.76714286
وسام خليف عباس بدوي
72.75754386
هديل حامد خيون فياض
72.75399332
شاكر جميل ساجت عوض
72.50609023
شيماء فؤاد دعاس حسين
72.48752715
تبارك محمد فخري محمد
ايه عبدالرزاق عبدالقادر مخلص 72.33161236
72.25663325
مروى ستار مرشد مجيد
72.17546366
نور صباح شاكر فليح
72.15538847
همام يونس عبد الرضا علي
71.9725731
نورة قيس حقي ابراهيم
71.85318296
حنين احمد خضير
71.80939014
حوراء ناصر بيراوي كاظم
71.73605681
زينب عزيز ثعبان جاسم
71.56347536
اسماء فالح حردان
ضحى مالك عبدالوهاب عبد عون71.2335589
سناء عبد الحسين عجيل مشاري 71.11203008
70.90814536
وسن حميد جسام محمد
70.77953216
خضر فاضل محمد اسماعيل
ياسمين عماد عبد خليل اسماعيل 70.76444444
70.72093567
مصطفى ناجي رحال نايل
70.70790309
دعاء صالح مهدي جاسم
70.40376775
ياسر حسن زهراو فليح
70.37367586
زينب باقر فرج محمد علي
70.2366249
هدير جعفر حسين راضي
70.16304929
قاسم عباس حسين علي
مرتضى رشيد عبد الصاحب محمد69.87204678
69.65161236
رئام طلب علي عباس
69.6077193
سارة حسن جاسم جاري
69.58724311
شذى محمد حسين مولى

عضو اللجنة االمتحانية 3'/2

عضو اللجنة االمتحانية

رئيس اللجنة االمتحانية

جامعة النهرين
كلية الحقوق
ت
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اسماء الطلبة خريجي المرحلة الرابعة/
الدور االول

للعام الدراسي2015-2014

المعدل التراكمي
االسم
69.44895572
هدى سالم يوسف الفرحان
69.39319967
ريم ماجد قحطان احمد
69.35728488
ايه ماجد كاظم عبدالحسين
69.22947843
دعاء عبد الكريم عليوي
69.00015038
ميامين محمود حمد جودة
رسل عبد الزهرة محمد حسن 68.87258981
68.82878028
دعاء حسين ساجت حمد
68.73737678
محمد عماد محمد عبيد
68.41292398
نبأ باسم محمد طه
68.30365079
ميس خالد كريم خليفه
68.2890142
عذراء محمد جواد حزام
68.28811195
هدى حسن وليد جياد
رقية عبدالعباس سكران سلمان 68.23033361
68.13307435
شهد جهاد اسماعيل محمد
68.10001671
محمد صباح جاسم حمود
68.09246449
عمار ياسر رفعت مرهون
68.05726817
ضياء قاسم حمد عكار
67.79143693
امنه شهاب احمد حسن
67.42598162
مصطفى باسم حسين حسن
67.07253707
حسين طالب الحج
66.72855472
ميالد محي عطية مطرود
66.58217255
سمير قيس جواد علي
اسماء عبدالمنعم مال هللا رحيم 66.1807853
65.61063492
عمر عبد جاسم حميد
64.6334188
لمى رائد جواد علي
63.88766082
سالي حيدر مجيد حسن
62.19685881
عمران أحمد زراك فاضل
60.79370654
بان احمد نافع
58.72498889
احمد حسن نجم

عضو اللجنة االمتحانية 3'/3

عضو اللجنة االمتحانية

رئيس اللجنة االمتحانية

