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راسبجيدامتيازجيدجداجيدجدامتوسطجيدجيدجداضعيفضعيفجيدجدامقبولابراهيم حيدر جبار جاسم1
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راسبجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدامتيازامتيازضعيفضعيفجيدجداضعيفاحمد محمد قاسم ابراهيم6

راسبجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدجيدجداجيدجداضعيفجيدجداامتيازضعيفازل عمر عبد حرفش7

ناجحجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدامتيازجيدجداجيداسماء عزيز محمد عبد8

ناجحجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدامتيازامتيازمتوسطجيدجداامتيازمتوسطاكرام احمد صالح علوان9
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ناجحجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداجيدجداامتيازمتوسطمتوسطجيدجدامقبولالزهراء عماد كامل حسون12

راسبجيدامتيازجيدجداامتيازجيدجداامتيازجيدجداضعيفمتوسطجيدجداضعيفامل حسن ناصر دكسن13

ناجحجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدامتيازامتيازمقبولجيدامتيازمقبولامنه باسل حميد علي14
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راسبجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجيدامتيازضعيفضعيفجيدجداضعيفايوب حمد فتنة27

راسبجيدجداامتيازجيدجداامتيازجيدجداامتيازامتيازضعيفجيدجداامتيازضعيفبتول مهدي صالح سلمان28
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راسبجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدامتيازامتيازضعيفجيدجداامتيازمقبولحنين نجم هليل شغيدل43

راسبجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدامتيازامتيازضعيفضعيفامتيازضعيفحوراء احسان علي عباس44
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ناجحامتيازامتيازامتيازجيدجداجيدجيدجداامتيازمقبولمتوسطامتيازجيدسالي بسام يوسف زورا103

راسبجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدجيدجداجيدجداضعيفجيدامتيازجيدجداسالي محمد سكر فالح104

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازامتيازمتوسطجيدجداامتيازجيدسبأ باسم حسن علي105

ناجحامتيازامتيازجيدجداامتيازجيدجيدجداامتيازمقبولامتيازامتيازمتوسطسجى سامي علي شاه سايه106

ناجحجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازسجى سعد حمد حمود107

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازسجى سلمان زغير سعد108

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازمقبولجيدامتيازجيدسداد امير حسن عطوان109

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجيدامتيازجيدسدن حميد عطا هللا حمد110

راسبجيدجداامتيازجيدجداامتيازجيدجيدجداجيدجدامقبولضعيفامتيازضعيفسرمد سعدون صبر حمد111

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيدجيدجداامتيازجيدسرى طارق خلف هللا حسين112

راسبامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازجيدجداضعيفضعيفجيدجدامقبولسرى علي ماجد حسون113

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدسعود فالح عزيز فاضل114

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداسكينه سرمد فاروق سعيد115

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازجيدجداجيدجيدامتيازجيدجداسكينه عمار فؤاد خماس116



اختياريةعربيحاسبةقواعدانكليزياحوالنظمعقوباتمدنيماليةادارياسم الطالبت
نتيجة الكورس 

االول

2021/2020- جامعة بغداد - كلية القانون - الكورس االول  (الثانية  )نتائج المرحلة 

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازجيدسماء سلمان صدام طالل117

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدامتيازجيدجداسماء علي عوده حميد118

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداجيدجداامتيازسمر كريم سوادي خلف119

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازمتوسطمقبولامتيازجيدسميه عامر عباس حساني120

راسبجيدجداامتيازجيدجيدجدامتوسطمتوسطامتيازضعيفمقبولجيدجداجيدشمس حسين كاظم جاسم121

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيدجداجيدامتيازجيدشمس حميد علوان حمد122

راسبامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازامتيازضعيفمقبولامتيازجيدشموس طارق رشيد جاسم123

راسبامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداجيدجداامتيازمتوسطمتوسطجيدجداضعيفشهد حسين علي طه124

ناجحامتيازامتيازجيدجداامتيازجيدجيدامتيازمقبولجيدجداامتيازجيدشهد سامي محمد خضر125

راسبجيدجداامتيازجيدجداامتيازجيدامتيازجيدجداضعيفضعيفامتيازضعيفشهد عامر طالل عبد الكريم126

ناجحامتيازامتيازجيدجداامتيازجيدمتوسطامتيازجيدجدامتوسطامتيازجيدشهد مهند عكار نزال127

راسبامتيازامتيازجيدجداامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدضعيفامتيازمتوسطصفا روضان جاسم روضان128

راسبجيدجداامتيازجيدجداامتيازجيدجيدجداامتيازضعيفضعيفامتيازضعيفصفا زهير حميد محسن129

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيدجيدامتيازجيدجداصفا وليد حسين ثويني130

راسبامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازضعيفجيدجداامتيازجيدضحى خالد عباس حبيب131

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيدجيدجداامتيازجيدجداضحى عالوي عبد هللا شخيتر132

ناجحامتيازامتيازجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجداجيدضحى علي حسين علي133

ناجحامتيازامتيازجيدجداامتيازجيدجيدجداامتيازمقبولمقبولامتيازجيدجداضحى علي كريم راضي134

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجيدامتيازمتوسطجيدامتيازجيدجداطيبه حامد محمد منصور135

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدامتيازجيدجداطيبه طارق سلمان خضير136

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجداطيبه واثق حسن عبد هللا137

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجيدجداامتيازجيدجيدجيدجداجيدظفيره صالح خلف علوان138

راسبجيدجداجيدجيدجدامتوسطجيدجيدجداجيدجداضعيفضعيفجيدجداضعيفعبد هللا راجح علوان فرحان139

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجيدجداامتيازجيدمتوسطامتيازجيدجداعبد هللا عبد الرحمن نوري 140

ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدامتيازامتيازمقبولجيدجيدجدامتوسطعبد هللا قحطان عبد الحميد احمد141

ناجحمستوفيامتيازمتوسطامتيازمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمتوسطعذراء جميل شحاذه خميس142

ناجحمتوسطامتيازجيدجداجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداعال هيثم ياسر كاطع143

راسبضعيفجيدجيدجداامتيازمتوسطجيدجيدضعيفضعيفجيدجداضعيفعلي جاسم هادي ساجر144

راسبمقبولامتيازجيدجداامتيازجيدمتوسطامتيازضعيفمقبولامتيازمتوسطعلي حسن محسن عوده145
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ناجحمتوسطامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازمتوسطجيدجيدجداجيدجداعلي حسين فرحان عبدالنبي146

ناجحمقبولامتيازامتيازامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجيدجداامتيازجيدجداعلي حيدر علي مهدي147

راسبمقبولامتيازجيدجداامتيازمتوسطجيدجداجيدجداضعيفضعيفامتيازضعيفعلي محمد جبار درويش148

راسبمقبولامتيازجيدجداامتيازمتوسطمقبولجيدجداضعيفضعيفامتيازمقبولعمر كريم محمد حسن149

ناجحمتوسطامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدجدامتوسطامتيازجيدغدير دريد محمد ابراهيم 150

راسبمقبولامتيازامتيازامتيازجيدجيدجداجيدجداضعيفضعيفامتيازضعيفغدير سمير عبود مفتن151

راسبجيدامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدضعيفامتيازجيدغيث عبد الحسين جالب عاصي152

ناجحمتوسطامتيازامتيازامتيازجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدفاطمه احمد خضير احمد153

ناجحمقبولامتيازجيدجداامتيازجيدجيدجداامتيازجيدجيدامتيازجيدفاطمه سامي قاسم عبد هللا154

ناجحمقبولامتيازجيدجداامتيازجيدجيدجداامتيازجيدمقبولجيدجدامتوسطفاطمه صبار فهد زاير155

راسبمقبولامتيازامتيازامتيازجيدضعيفامتيازجيدمتوسطجيدجدامتوسطفاطمه قاسم جلوب عماره156

ناجحمقبولامتيازامتيازامتيازجيدجيدجداامتيازجيدمتوسطجيدجداجيدفاطمه كريم طارش حطيحط157

ناجحمتوسطامتيازامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيدجداجيدامتيازجيدفاطمه مجيد عبد الرزاق مجيد158

ناجحمقبولامتيازجيدجداامتيازمتوسطمقبولجيدجداجيدجيدامتيازجيدفاطمه محمد جاسم محمد159

ناجحجيدجداامتيازجيدجداامتيازجيدجيدجداامتيازجيدجيدجيدجداجيدفاطمه نبيل دخل هللا سالم160

ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدفاطمه وليد ذياب طخاخ161

ناجحجيدجداامتيازجيدجداامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدجيدجداجيدجداامتيازفرح فراس ادهم شحاذه162

راسبمقبولامتيازجيدجيدمتوسطمتوسطجيدجداضعيفضعيفامتيازضعيفكاظم سعيد حسين فليح163

ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدامتيازجيدلهيب مضر عدنان حبيب164

ناجحمتوسطامتيازجيدجداجيدجداجيدجيدجيدمقبولمقبولامتيازمتوسطمحسن مازن محسن عبدالعزيز165

راسبمقبولامتيازجيدجداامتيازمتوسطجيدجداامتيازضعيفضعيفامتيازضعيفمحمد ابراهيم عباس مدب166

راسبمقبولجيدجداجيدجداامتيازمتوسطمقبولجيدجداجيدضعيفامتيازجيدجدامحمد مصطفى يحيى سالم167

راسبمقبولامتيازجيدجداامتيازمتوسطمقبولجيدجدامقبولضعيفامتيازمتوسطمحمود قحطان عباس محمد168

ناجحمتوسطامتيازجيدجيدجداجيدمتوسطجيدجدامقبولمتوسطامتيازجيدجدامدى خلف شرهان لفته169

مرتضى جاسم ناجي كناص170

مروان نضال علي حسين171

راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمروة عبدالجبار محمد علي172

ناجحمتوسطامتيازجيدجداجيدجداجيدجيدجيدجداجيدجيدامتيازجيدمريم عالوي عوده لفته173

ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجدامتوسطمتوسطامتيازجيدجدامريم مهدي حسن خضير174

راسب لعدم المباشرة بالدوام

راسب لعدم المباشرة بالدوام
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ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدجيدجداامتيازامتيازمتوسطامتيازجيدمصطفى سعد حساني محمود175

راسبمتوسطامتيازجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداضعيفجيدامتيازجيدمصطفى عبد الحسين طالب 176

راسبمتوسطامتيازجيدجداامتيازمتوسطمتوسطجيدجداضعيفضعيفامتيازمقبولمصطفى عبدالكريم عبدهللا محمد177

ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدمتوسطجيدجدامقبولمقبولامتيازمقبولمصطفى عالء الدين حسين علي178

ناجحمتوسطامتيازجيدامتيازجيدجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازمصطفى هادي حمود بطي179

راسبمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدمتوسطجيدجداجيدجدامتوسطامتيازضعيفمطشر خميس ذياب جديع180

ناجحمتوسطامتيازجيدجداجيدجداجيدمتوسطجيدجدامتوسطجيدامتيازجيدمنار حميد داخل عبد الحسين181

ناجحمقبولامتيازجيدجداجيدجداجيدمقبولجيدجدامتوسطمقبولامتيازمتوسطمنار صالح هاشم راضي182

منتظر فالح حسن عناد183

ناجحمقبولامتيازجيدجداامتيازجيدجدامتوسطجيدجدامتوسطمتوسطامتيازجيدجدامياده انمار علي رشيد184

ناجحمقبولامتيازجيدجداامتيازمتوسطمقبولجيدجداجيدمقبولامتيازجيدجدامينا صباح حسن حسين185

ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجدانبأ احمد عبد الرزاق داود186

ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدجدامتوسطجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازنبأ رسول كاظم جلوب187

ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدجيدامتيازجيدجيدجداامتيازجيدجدانبأ سعد عزيز محمد188

راسبمقبولامتيازجيدجداجيدجداجيدمقبولجيدجدامقبولمقبولضعيفمتوسطنبأ سعدي احمد فرمان189

ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازمتوسطمتوسطجيدجدامقبولنبأ سلمان قاسم زوير190

ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجدانبأ قاسم عباس عبد191

ناجحجيدجداامتيازجيدجداامتيازجيدجيدجداامتيازجيدجيدامتيازامتيازنجوى عباس حسين محمود192

ناجحمقبولامتيازجيدجداامتيازجيدمتوسطجيدجداجيدمتوسطامتيازجيدجدانرجس اياد جبار موسى193

راسبمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدمتوسطامتيازضعيفمقبولامتيازجيدنور عبد الخالق مصطفى رضا194

ناجحمقبولامتيازجيدجداامتيازجيدجيدامتيازجيدجداجيدامتيازجيدجدانور غسان شعالن كتاب195

ناجحجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدجداجيدجداامتيازمتوسطجيدامتيازمقبولنور ناظم ناصر حسين196

ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدمتوسطجيدجدامتوسطجيدجداامتيازجيدهاجر خالد عبدالحسين رزوقي197

راسبمتوسطامتيازجيدجداجيدجدامتوسطجيدجيدجدامؤجلجيدامتيازمؤجلهاجر خليل طارش زوير198

راسبمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدمتوسطجيدجدامتوسطضعيفامتيازمقبولهبه هللا فيصل حمود فياض199

ناجحمتوسطامتيازجيدامتيازجيدمقبولجيدجدامتوسطجيدامتيازجيدهدى صادق اسماعيل كريم200

ناجحمقبولامتيازجيدجداامتيازجيدجدامتوسطجيدجدامتوسطجيدامتيازجيدجداهدى عامر رحيم منصور201

ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداهدير محسن عبد الرحمن كاظم202

ناجحمقبولامتيازجيدجداامتيازجيدجيدجداجيدجدامتوسطمتوسطامتيازجيدهديل جبار بدر ضاحي203

راسب لعدم المباشرة بالدوام
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ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازمتوسطجيدجيدجدامتوسطمتوسطجيدجداجيدجداهديل نبيل عبدالغفور عبدالمجيد204

ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجدامتوسطمتوسطامتيازجيدجداهمسه جاسم علي حايف205

راسبمقبولامتيازجيدجداامتيازجيدمتوسطامتيازضعيفجيدامتيازجيدجداهيا حسين علوان شوقي206

ناجحمقبولامتيازامتيازامتيازجيدجيدجداجيدجدامتوسطجيدامتيازجيدودق عالء حسين علي207

وسام سعد ضاري حسين208

ناجحمتوسطامتيازجيدجداامتيازجيدجدامتوسطجيدجداجيدجيدامتيازامتيازيسر علي عبد الحسين هاشم209

ناجحمقبولامتيازجيدجداامتيازجيدجيدجيدجداجيدجيدامتيازجيديسر فوزي عبد االمير عبد210

ناجحمقبولامتيازجيدجداامتيازجيدجيدامتيازجيدمتوسطامتيازجيدجدايمام مصطفى حميد مجيد211

ناجحمتوسطامتيازجيدجداجيدجداجيدجيدجداامتيازجيدجدامتوسطامتيازجيديوسف عامر حسين عبد 212

راسب لعدم المباشرة بالدوام


