
الرباعيالكلیةت الطالب الطالبالجنسالجنسیةاسم فیھ نجح الذي التخرجالمعدلالدور سنة
القانون1 صالحكلیة نزال ولید /صباحيذكرعراقيدرید االول /82.792013الدور 2012
القانون2 جالبكلیة حسین حمزة /صباحيانثىعراقيایمان االول /81.722013الدور 2012
القانون3 عليكلیة حسین علي /صباحيذكرعراقيحیدر االول /81.402013الدور 2012
القانون4 حسنكلیة رسول منیر /صباحيذكرعراقيسراج االول /81.172013الدور 2012
القانون5 مرعيكلیة حربي حسین /صباحيانثىعراقيبیداء االول /80.522013الدور 2012
القانون6 خادمكلیة حمید مجید /صباحيانثىعراقيرشا االول /79.372013الدور 2012
القانون7 داودكلیة جبار الرزاق عبد /صباحيانثىعراقيافتخار االول /77.952013الدور 2012
القانون8 جبارةكلیة حسین محمد /صباحيانثىعراقيحنین االول /77.552013الدور 2012
القانون9 محمودكلیة عدنان قحطان /صباحيانثىعراقيرویدة االول /77.482013الدور 2012
القانون10 كاظمكلیة مراد الرحمن عبد /صباحيذكرعراقيمراد االول /77.302013الدور 2012
القانون11 عليكلیة وادي سلمان /صباحيذكرعراقياشرف االول /77.022013الدور 2012
القانون12 نوريكلیة مظھر محمد /صباحيانثىعراقيدعاء االول /76.772013الدور 2012
القانون13 خالويكلیة بقال علوان /صباحيذكرعراقيحازم االول /76.602013الدور 2012
القانون14 عليكلیة مجید الحسین عبد /صباحيذكرعراقيعمار االول /76.532013الدور 2012
القانون15 جوادكلیة عباس خضیر /صباحيانثىعراقيامل االول /76.522013الدور 2012
القانون16 صالحكلیة نعمان عباس /صباحيانثىعراقيایالف االول /76.252013الدور 2012
القانون17 محمدكلیة جاسم صبري /صباحيذكرعراقيسامح االول /76.202013الدور 2012
القانون18 مھديكلیة عناد ثائر /صباحيذكرعراقياحمد االول /75.582013الدور 2012
القانون19 حسنكلیة الكریم عبد حسین /صباحيانثىعراقيرغد االول /75.512013الدور 2012
القانون20 فرجكلیة ھادي قاسم /صباحيانثىعراقيایة االول /75.452013الدور 2012
القانون21 محمدكلیة حسین نعمة /صباحيانثىعراقينور االول /75.322013الدور 2012
القانون22 رشیدكلیة عبید حسیب /صباحيانثىعراقيبان االول /74.572013الدور 2012
القانون23 صالحكلیة فاخر ضیاء /صباحيانثىعراقيسماء االول /74.332013الدور 2012
القانون24 حمزةكلیة ادیب فائز /صباحيانثىعراقيفاتن االول /73.972013الدور 2012
القانون25 ناصركلیة محمود بشیر /صباحيانثىعراقيحفصة االول /73.902013الدور 2012
القانون26 محمدكلیة عبود داخل /صباحيذكرعراقيثامر االول /73.822013الدور 2012
القانون27 خمیسكلیة حسین مجید /صباحيانثىعراقيرؤى االول /73.752013الدور 2012
القانون28 صادقكلیة حمید عقیل /صباحيانثىعراقيمروة االول /73.742013الدور 2012
القانون29 كریمكلیة سمین عامر /صباحيانثىعراقيادیان االول /73.172013الدور 2012
القانون30 صالحكلیة محي سعید /صباحيانثىعراقيزینب االول /73.152013الدور 2012
القانون31 تقيكلیة محمد محمد الكریم عبد /صباحيانثىعراقيھند االول /73.022013الدور 2012
القانون32 كمالكلیة احمد محمود /صباحيذكرعراقيمحمد االول /73.012013الدور 2012
القانون33 رضاكلیة نوري عزیز /صباحيذكرعراقيحسن االول /72.942013الدور 2012
القانون34 كاظمكلیة جواد طارق /صباحيانثىعراقيلبنى االول /72.922013الدور 2012
القانون35 عبطانكلیة صالح خالد /صباحيذكرعراقيسیف االول /72.902013الدور 2012
القانون36 خلفكلیة سلمان داود /صباحيانثىعراقيبیداء االول /72.892013الدور 2012
القانون37 شاللكلیة موات قاسم /صباحيانثىعراقيسارة االول /72.702013الدور 2012
القانون38 فارسكلیة احمد ماجد /صباحيذكرعراقيمحمد االول /72.682013الدور 2012
القانون39 سلمانكلیة لطیف توفیق /صباحيذكرعراقياوس االول /72.572013الدور 2012
القانون40 صبیحكلیة ھالل شاكر /صباحيانثىعراقينور االول /72.422013الدور 2012
القانون41 جمعةكلیة لطیف حاتم /صباحيانثىعراقيایة االول /72.392013الدور 2012
القانون42 مایحكلیة مزعل احمد /صباحيانثىعراقيضحى االول /72.352013الدور 2012
القانون43 حرشكلیة حمود داود /صباحيانثىعراقيمھا االول /72.292013الدور 2012
القانون44 خمیسكلیة عبد كاظم /صباحيانثىعراقيورقاء الثاني /72.282013الدور 2012
القانون45 فلیحكلیة الكاظم عبد جواد /صباحيذكرعراقيعالء االول /72.212013الدور 2012
القانون46 كاظمكلیة جواد طارق /صباحيانثىعراقياسراء االول /71.902013الدور 2012
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القانون47 موسىكلیة عبود عماد /صباحيانثىعراقيمیس الثاني /71.842013الدور 2012
القانون48 لفتةكلیة حیاوي غازي /صباحيانثىعراقيرشا االول /71.782013الدور 2012
القانون49 تقيكلیة صادق عادل /صباحيانثىعراقيمیس الثاني /71.592013الدور 2012
القانون50 حسینكلیة محمد حافظ /صباحيانثىعراقينور االول /71.252013الدور 2012
القانون51 مھديكلیة صالح مھدي /صباحيانثىعراقيعلیاء االول /71.012013الدور 2012
القانون52 حسنكلیة عباس صالح /صباحيانثىعراقيرنا االول /71.002013الدور 2012
القانون53 عليكلیة جاسم هللا عبد /صباحيانثىعراقيمروة االول /70.642013الدور 2012
القانون54 الرزاقكلیة عبد عیادة ناجي /صباحيانثىعراقيرغدة االول /70.402013الدور 2012
القانون55 خلفكلیة ھادي صالح /صباحيانثىعراقيھدى االول /70.362013الدور 2012
القانون56 لفتةكلیة فاخر ریسان /صباحيانثىعراقيدینا االول /70.342013الدور 2012
القانون57 جبركلیة كاظم حمید /صباحيانثىعراقيامل االول /70.292013الدور 2012
القانون58 جرنكلیة ناصر حسین /صباحيانثىعراقيعالیة االول /70.282013الدور 2012
القانون59 حمدكلیة اسماعیل محمود /صباحيانثىعراقيسارة االول /70.122013الدور 2012
القانون60 محمدكلیة خلیفة شمسي /صباحيذكرعراقيارشد االول /69.872013الدور 2012
القانون61 قادركلیة رؤوف مجید /صباحيذكرعراقيابراھیم االول /69.652013الدور 2012
القانون62 شاهكلیة حسن فالح /صباحيانثىعراقياسراء االول /69.602013الدور 2012
القانون63 غضیبكلیة محیسن حمید /صباحيانثىعراقيزینب االول /69.382013الدور 2012
القانون64 هللاكلیة عبد شمر عباس /صباحيانثىعراقيزمن االول /68.962013الدور 2012
القانون65 عبطانكلیة صالح خالد /صباحيذكرعراقيولید االول /68.842013الدور 2012
القانون66 بوھانكلیة حسین فاضل /صباحيذكرعراقيناصر االول /68.462013الدور 2012
القانون67 طاھركلیة الحسین عبد هللا عبد /صباحيانثىعراقيمشاعر االول /68.422013الدور 2012
القانون68 دویجكلیة هللا عبد عبد /صباحيانثىعراقيجنان االول /68.242013الدور 2012
القانون69 حصیدكلیة السادة عبد ثابت /صباحيانثىعراقيالق الثاني /68.152013الدور 2012
القانون70 حسنكلیة جعاز غانم /صباحيانثىعراقينادیة االول /67.952013الدور 2012
القانون71 ھاديكلیة علي احمد /صباحيانثىعراقيرنا االول /67.922013الدور 2012
القانون72 رشیدكلیة سلمان قیس /صباحيانثىعراقيدعاء االول /67.882013الدور 2012
القانون73 عبودكلیة كاظم محمد /صباحيانثىعراقيایات االول /67.752013الدور 2012
القانون74 عونكلیة حمید كركان /صباحيذكرعراقيفوزي االول /67.702013الدور 2012
القانون75 سرونكلیة مھدي عادل /صباحيانثىعراقيسارة الثاني /67.692013الدور 2012
القانون76 محمدكلیة سالم علي /صباحيانثىعراقيھیفاء الثاني /67.682013الدور 2012
القانون77 نایفكلیة راضي احمد /صباحيانثىعراقيھبة االول /67.642013الدور 2012
القانون78 محمدكلیة عویز الرضا عبد /صباحيذكرعراقيرسول االول /67.632013الدور 2012
القانون79 جودةكلیة فیاض جبار /صباحيانثىعراقيازھار االول /67.592013الدور 2012
القانون80 علوانكلیة محمد عادل /صباحيانثىعراقيایات االول /67.552013الدور 2012
القانون81 لفتةكلیة عبد حسن /صباحيذكرعراقيفالح االول /67.132013الدور 2012
القانون82 زیدانكلیة حسین علي الھدى /صباحيانثىعراقينور الثاني /67.092013الدور 2012
القانون83 سعديكلیة حمید الكریم عبد /صباحيانثىعراقيزینة االول /66.962013الدور 2012
القانون84 جبركلیة عصواد كاظم /صباحيذكرعراقيعلي االول /66.922013الدور 2012
القانون85 جاسمكلیة سعید علي /صباحيانثىعراقيرقیة االول /66.862013الدور 2012
القانون86 كرمكلیة كاظم ناصر /صباحيانثىعراقيافنان االول /66.852013الدور 2012
القانون87 یونسكلیة راضي جبار /صباحيانثىعراقيدعاء االول /66.612013الدور 2012
القانون88 ماضيكلیة علوان غازي /صباحيانثىعراقيسوالف الثاني /66.422013الدور 2012
القانون89 عطیويكلیة ھادي اسعد /صباحيذكرعراقياسامة االول /66.402013الدور 2012
القانون90 حسنكلیة عیسى عامر /صباحيذكرعراقيعیسى االول /66.382013الدور 2012
القانون91 احمدكلیة ابراھیم طالب /صباحيانثىعراقينسرین االول /66.132013الدور 2012
القانون92 عليكلیة مراد ساالر /صباحيانثىعراقيسیفھ االول /66.072013الدور 2012
القانون93 مطشركلیة حسن كریم /صباحيانثىعراقيرنا االول /66.002013الدور 2012
القانون94 حسینكلیة موسى صباح /صباحيانثىعراقيشھد االول /65.952013الدور 2012
القانون95 ھاشمكلیة عنایة صالح /صباحيذكرعراقياسامة االول /65.872013الدور 2012
القانون96 عودةكلیة صخي غانم /صباحيانثىعراقيغفران االول /65.822013الدور 2012



القانون97 ابراھیمكلیة خلیل كیالن /صباحيانثىعراقيسالي االول /65.322013الدور 2012
القانون98 احمدكلیة هللا عبد سعدون /صباحيانثىعراقينور االول /65.142013الدور 2012
القانون99 مصطفىكلیة فاضل عباس /صباحيانثىعراقيرشا االول /65.132013الدور 2012
القانون100 سلمانكلیة صاحب صباح /صباحيانثىعراقينورة الثاني /65.132013الدور 2012
القانون101 یاسینكلیة داخل یونس /صباحيانثىعراقيوفاء االول /65.122013الدور 2012
القانون102 سلمانكلیة دبعون سعید /صباحيانثىعراقيدعاء االول /65.082013الدور 2012
القانون103 ریاديكلیة غازي ابراھیم /صباحيذكرعراقيبالل االول /65.052013الدور 2012
القانون104 محمدكلیة العزیز عبد خالد /صباحيانثىعراقيھالة االول /65.022013الدور 2012
القانون105 حسنكلیة كاظم قاسم /صباحيانثىعراقيدعاء االول /64.952013الدور 2012
القانون106 غیاضكلیة نزیل یوسف /صباحيذكرعراقيعلي االول /64.922013الدور 2012
القانون107 حسنكلیة القادر عبد مھند /صباحيانثىعراقيمینا االول /64.802013الدور 2012
القانون108 ناجيكلیة سلیم فاضل /صباحيانثىعراقياناس االول /64.782013الدور 2012
القانون109 عبدكلیة موسى عالوي /صباحيذكرعراقياحمد االول /64.662013الدور 2012
القانون110 صالحكلیة داود احمد /صباحيانثىعراقيصفا االول /64.472013الدور 2012
القانون111 وردكلیة نفل محمد /صباحيانثىعراقيشفاء الثاني /64.372013الدور 2012
القانون112 جاسمكلیة مجید جبار /صباحيانثىعراقينبأ االول /64.262013الدور 2012
القانون113 سلیمانكلیة سالم الحافظ عبد /صباحيذكرعراقيعثمان الثاني /63.952013الدور 2012
القانون114 حافظكلیة محمد كریم /صباحيانثىعراقيھبة الثاني /63.942013الدور 2012
القانون115 رحمكلیة عجة عیسى /صباحيانثىعراقيانتصار الثاني /63.712013الدور 2012
القانون116 قادركلیة الجبار عبد بدوان /صباحيذكرعراقيحسین االول /63.662013الدور 2012
القانون117 ھاديكلیة علي حسن /صباحيانثىعراقيسجى الثاني /63.592013الدور 2012
القانون118 حسینكلیة ھادي صبیح /صباحيذكرعراقيجواد االول /63.572013الدور 2012
القانون119 خلفكلیة لعیبي محمود /صباحيانثىعراقيادیان االول /63.542013الدور 2012
القانون120 فالمرزكلیة احمد خضر /صباحيانثىعراقيشیماء االول /63.532013الدور 2012
القانون121 حمودكلیة عزیز كاظم /صباحيانثىعراقيزھراء االول /63.442013الدور 2012
القانون122 شبوطكلیة عبود ابراھیم /صباحيذكرعراقيحمود الثاني /63.272013الدور 2012
القانون123 محمدكلیة احمد محمد /صباحيانثىعراقيفاطمة الثاني /63.262013الدور 2012
القانون124 صالحكلیة مھدي صالح /صباحيانثىعراقيشھد الثاني /63.212013الدور 2012
القانون125 رحیمةكلیة الزھرة عبد خالد /صباحيانثىعراقيمیس الثاني /63.122013الدور 2012
القانون126 راضيكلیة راھي ذیاب /صباحيانثىعراقيصابرین الثاني /63.112013الدور 2012
القانون127 عبودكلیة خضیر عاصم /صباحيانثىعراقيعذراء الثاني /63.072013الدور 2012
القانون128 حسینكلیة محمد طالب /صباحيانثىعراقيندى الثاني /62.712013الدور 2012
القانون129 الرزاقكلیة عبد ایوب مظفر /صباحيانثىعراقيحریر الثاني /62.672013الدور 2012
القانون130 عبودكلیة عجمي الكریم عبد /صباحيانثىعراقيتیماء االول /62.632013الدور 2012
القانون131 كاظمكلیة عبود ابراھیم الحسن /صباحيذكرعراقيابو االول /62.622013الدور 2012
القانون132 عليكلیة خضیر محمد /صباحيانثىعراقيسھیر الثاني /62.592013الدور 2012
القانون133 كعودكلیة حسین صباح /صباحيانثىعراقيیاسمین الثاني /62.532013الدور 2012
القانون134 باقركلیة الحسین عبد علي /صباحيانثىعراقينور الثاني /62.512013الدور 2012
القانون135 كاظمكلیة عطیة ذیاب /صباحيانثىعراقينرجس االول /62.432013الدور 2012
القانون136 عسلكلیة حنتوش علي /صباحيذكرعراقيولید الثاني /62.352013الدور 2012
القانون137 محيكلیة جاعد وحید /صباحيانثىعراقياریام االول /62.342013الدور 2012
القانون138 عبیدكلیة شالل فرحان /صباحيذكرعراقياحمد االول /62.292013الدور 2012
القانون139 حسینكلیة محمد محسن /صباحيانثىعراقيدعاء الثاني /62.282013الدور 2012
القانون140 محمدكلیة ھاشم قاسم /صباحيانثىعراقيسماح الثاني /62.082013الدور 2012
القانون141 ھاديكلیة هللا عبد الدین نجم /صباحيانثىعراقينور الثاني /61.962013الدور 2012
القانون142 عبیدكلیة منخي عبد /صباحيانثىعراقينور االول /61.842013الدور 2012
القانون143 ضائعكلیة خلیفة علي /صباحيانثىعراقيھالة االول /61.722013الدور 2012
القانون144 حسنكلیة راضي ھاشم /صباحيانثىعراقينھى الثاني /61.682013الدور 2012
القانون145 صالحكلیة مھیدي مجید /صباحيانثىعراقيھدیل الثاني /61.502013الدور 2012
القانون146 سریحكلیة مناع سعدون /صباحيذكرعراقيمحمد الثاني /61.382013الدور 2012



القانون147 حسانكلیة محیسن باسم /صباحيانثىعراقينور االول /61.372013الدور 2012
القانون148 حسینكلیة حمزة عبید /صباحيذكرعراقيامیر الثاني /61.352013الدور 2012
القانون149 عاكولكلیة شبیب شاكر /صباحيانثىعراقيشوق االول /61.262013الدور 2012
القانون150 محمودكلیة رشید حامد /صباحيانثىعراقيمریم الثاني /61.022013الدور 2012
القانون151 سلمانكلیة لطیف قاسم /صباحيانثىعراقيھدى الثاني /60.992013الدور 2012
القانون152 عریبيكلیة كاظم احمد /صباحيذكرعراقيعمار االول /60.932013الدور 2012
القانون153 بدنكلیة حسین رزاق /صباحيانثىعراقيسھاد الثاني /60.862013الدور 2012
القانون154 فریدكلیة محمد یزن /صباحيانثىعراقيغفران الثاني /60.732013الدور 2012
القانون155 عویدكلیة مطر فالح /صباحيذكرعراقيعالء االول /60.712013الدور 2012
القانون156 شلتاغكلیة فرید نوري /صباحيانثىعراقيغادة الثاني /60.552013الدور 2012
القانون157 نعمةكلیة حبیب جابر /صباحيذكرعراقيعادل الثاني /60.542013الدور 2012
القانون158 دليكلیة عون عبد /صباحيذكرعراقيحازم االول /60.282013الدور 2012
القانون159 شعیبكلیة مصطفى احمد /صباحيانثىعراقيضحى الثاني /60.162013الدور 2012
القانون160 غاليكلیة جاسم یوسف /صباحيانثىعراقينور الثاني /60.142013الدور 2012
القانون161 لھمودكلیة عودة حسین /صباحيانثىعراقينورس الثاني /60.112013الدور 2012
القانون162 فرحانكلیة كاظم حسن /صباحيانثىعراقيدالیا الثاني /60.022013الدور 2012
القانون163 بانيكلیة عناد حسن /صباحيذكرعراقيناصر الثاني /59.892013الدور 2012
القانون164 موسىكلیة جاسم سامي /صباحيانثىعراقيحوراء الثاني /59.842013الدور 2012
القانون165 حسنكلیة رسن هللا عبد /صباحيانثىعراقيزھراء الثاني /59.832013الدور 2012
القانون166 واديكلیة عبد غالب /صباحيذكرعراقيعثمان الثاني /59.512013الدور 2012
القانون167 شريكلیة محمد ھادي /صباحيانثىعراقياالء الثاني /59.002013الدور 2012
القانون168 عباسكلیة الیاس حسن /صباحيانثىعراقيریفان الثاني /58.962013الدور 2012
القانون169 جثیركلیة جدعان علي /صباحيذكرعراقيقصي الثاني /58.872013الدور 2012
القانون170 حسنكلیة اسماعیل محمد /صباحيانثىعراقيعائشة الثاني /58.742013الدور 2012
القانون171 شمخيكلیة كاظم الكریم عبد /صباحيانثىعراقيرسل الثاني /58.722013الدور 2012
القانون172 محمدكلیة وھیب عامر /صباحيانثىعراقيزمن الثاني /58.582013الدور 2012
القانون173 یوسفكلیة علوان یوسف /صباحيانثىعراقياسماء الثاني /58.362013الدور 2012
القانون174 شریشكلیة ریكان حمود /صباحيانثىعراقيندى الثاني /58.272013الدور 2012
القانون175 سلومكلیة عباس خضیر /صباحيانثىعراقيیاسمین الثاني /58.142013الدور 2012
القانون176 صالحكلیة احمد الرحمن عبد /صباحيذكرعراقيعلي الثاني /57.732013الدور 2012
القانون177 مھديكلیة ھادي علي /صباحيانثىعراقيسجا الثاني /57.152013الدور 2012
القانون178 یاسینكلیة حلو سعدون /صباحيانثىعراقيھالة الثاني /57.012013الدور 2012
القانون179 اسماعیلكلیة خلیل صادق /صباحيذكرعراقيعمار الثاني /56.912013الدور 2012
القانون180 مجیدكلیة طالب حسین /صباحيانثىعراقيسجى االول /56.332013الدور 2012
القانون181 یاسینكلیة ابراھیم الھادي عبد /صباحيذكرعراقيمحمد الثاني /55.782013الدور 2012
القانون182 حسینكلیة غضبان طالب /صباحيذكرعراقياحمد الثاني /55.672013الدور 2012



الرباعيالكلیةت الطالب الطالبالجنسالجنسیةاسم فیھ نجح الذي التخرجالمعدلالدور سنة
القانون1 جاسمكلیة شناوة امیر /مسائيذكرعراقيماھر الثاني /69.682013الدور 2012

االولیة للدراسات الخریجین اسماء
٢٠١٣/٢٠١٢ الدراسي - العام المسائیة الدراسات خریجین
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