
التخرج سنة المعدلالدورالدراسة نوع الجنسٌةالجنس الرباعً الطالب اسمالكلٌةالجامعة اسمت

84.072014/2013االولصباحًعراقًانثىمطلك جبر محمد زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة1

81.542014/2013االولصباحًعراقً انثىشخٌتر عبدهللا عالوي غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة2

79.592014/2013االولصباحًعراقًانثىعزٌز دروٌش اكبر علً كولجٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة3

79.482014/2013االولصباحًعراقً ذكرٌوسف طه سلمان داودالقانون كلٌةبغداد جامعة4

79.192014/2013االولصباحًعراقً انثىمشكور لعٌبً حسن مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة5

79.092014/2013االولصباحًعراقً انثىعبد حسٌن عباس نرٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة6

78.342014/2013االولصباحًعراقًانثىاسماعٌل حسٌن صالح مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة7

78.102014/2013االولصباحًعراقًذكرحسٌن موسى حمٌد عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة8

77.652014/2013االولصباحًعراقًذكرفرحان والً هاشم فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة9

77.452014/2013االولصباحًعراقًانثىمجٌد عبدالرضا حٌدر حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة10

76.922014/2013االولصباحًعراقًذكرراضً حمٌد علً مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة11

76.232014/2013االولصباحًعراقًانثىجبر حسن فاضل ورودالقانون كلٌةبغداد جامعة12

75.932014/2013االولصباحًعراقًذكرراضً ٌونس عبدالحمٌد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة13

75.382014/2013االولصباحًعراقًانثىعلً عباس شاكر شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة14

75.332014/2013االولصباحًعراقً انثىجعفر صباح مازن سهامالقانون كلٌةبغداد جامعة15

75.092014/2013االولصباحًعراقً انثىحسٌن كاظم علً رٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة16

75.082014/2013االولصباحًعراقًانثىاٌوب كمر هاشم بانالقانون كلٌةبغداد جامعة17

75.022014/2013االولصباحًعراقًذكراكبر علً رضا عالء عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة18

74.882014/2013االولصباحًعراقً انثىعبد مالك طالل رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة19

74.542014/2013االولصباحًعراقً انثىنعٌس عبد عبداالمٌر نورالقانون كلٌةبغداد جامعة20

74.442014/2013االولصباحًعراقً انثىحسٌن عٌدان علً سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة21

74.342014/2013االولصباحًعراقًذكرعبداالمٌر كاظم حٌدر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة22

74.192014/2013االولصباحًعراقً انثىراضً محسن رمضان مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة23

74.042014/2013االولصباحًعراقً انثىعلً رحمان حازم غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة24

73.912014/2013االولصباحًعراقً انثىعلً ناصر كرٌم فرقدالقانون كلٌةبغداد جامعة25

73.882014/2013االولصباحًعراقًذكرعبدالسادة حمدان كامل مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة26

73.832014/2013االولصباحًعراقًانثىجالً جبار صباح رانٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة27

73.702014/2013االولصباحًعراقً انثىمحٌبس نعمة عطا سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة28

73.642014/2013االولصباحًعراقً انثىزاٌر ٌونس هادي علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة29

73.312014/2013الثانًصباحًعراقًذكرعواد احمد خٌري احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة30
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73.282014/2013االولصباحًعراقً انثىحمزة فاضل عباس رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة31

73.122014/2013االولصباحًعراقً انثىعباس مجٌد راضً دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة32

72.662014/2013االولصباحًعراقًانثىفرحان رحمان طالب هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة33

72.592014/2013االولصباحًعراقًذكرابراهٌم جمٌل ٌونس حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة34

72.582014/2013االولصباحًعراقًانثىزبون عبدالزهرة عبدالوهاب نورالقانون كلٌةبغداد جامعة35

72.492014/2013االولصباحًعراقًانثىحسٌن محمد عماد براءالقانون كلٌةبغداد جامعة36

72.482014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىتوٌة طوٌلع محمد انسامالقانون كلٌةبغداد جامعة37

72.212014/2013االولصباحًعراقًذكررباط خالطً صبر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة38

72.182014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىعطٌة عبود عصام دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة39

72.182014/2013االولصباحًعراقً انثىمجٌد كاظم ماجد سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة40

72.172014/2013االولصباحًعراقًانثىحسٌن عبد علً نورالقانون كلٌةبغداد جامعة41

71.792014/2013االولصباحًعراقًانثىمهدي حسٌن عالء دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة42

71.682014/2013االولصباحًعراقً انثىهادي محمد عبدالناصر انفالالقانون كلٌةبغداد جامعة43

71.672014/2013االولصباحًعراقًذكركاظم مردان باسم عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة44

71.452014/2013االولصباحًعراقً انثىرحٌمة جاسم صالح مًالقانون كلٌةبغداد جامعة45

71.402014/2013االولصباحًعراقًذكرعلً تقً عدنان احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة46

71.392014/2013االولصباحًعراقًانثىاحمد حمٌد خالد رحابالقانون كلٌةبغداد جامعة47

71.382014/2013االولصباحًعراقً انثىجبر محسن ناصر هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة48

71.362014/2013االولصباحًعراقً انثىعباس جبار باسم كوثرالقانون كلٌةبغداد جامعة49

71.282014/2013االولصباحًعراقً انثىزري محمد عبدالكرٌم دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة50

71.072014/2013االولصباحًعراقً انثىعبد شنٌشل خالد فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة51

70.952014/2013الثانًصباحًعراقًذكرصكر محٌبس عبدالرضا أرشدالقانون كلٌةبغداد جامعة52

70.892014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىحسن كرٌم عصام نورالقانون كلٌةبغداد جامعة53

70.882014/2013االولصباحًعراقً انثىعبٌد خٌري عبدالحمزة هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة54

70.872014/2013االولصباحًعراقً انثىسعٌد حامد ماجد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة55

70.862014/2013االولصباحًعراقً انثىعبدالكرٌم محمود شاكر غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة56

70.852014/2013االولصباحًعراقً انثىحبٌب حرز حسٌن نورالقانون كلٌةبغداد جامعة57

70.742014/2013االولصباحًعراقً انثىكاظم بادي جودة اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة58

70.632014/2013االولصباحًعراقً انثىاحمد محمد مثنى شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة59

70.622014/2013االولصباحًعراقً انثىصالح مصطفى عبدالقادر هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة60
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70.582014/2013االولصباحًعراقً انثىحسٌن منصور طه شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة61

70.312014/2013االولصباحًعراقًانثىسعٌد علً حسٌن سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة62

70.302014/2013االولصباحًعراقًذكرجاسم محمد قادر اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة63

70.072014/2013االولصباحًعراقً انثىعلً حمد عبدالستار شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة64

70.062014/2013االولصباحًعراقً انثىجواد عبدالكرٌم سدٌد مٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة65

69.902014/2013االولصباحًعراقً انثىجاسم منجل خمٌس سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة66

69.842014/2013االولصباحًعراقًانثىعنٌد كاظم جواد اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة67

69.662014/2013االولصباحًعراقًانثىحنٌن جمعة علً هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة68

69.592014/2013االولصباحًعراقًذكرطوفان مزعل حسٌن عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة69

69.542014/2013االولصباحًعراقً انثىتمر سلمان محمود مٌرفتالقانون كلٌةبغداد جامعة70

69.532014/2013االولصباحًعراقً انثىعودة جاسم صباح رفلالقانون كلٌةبغداد جامعة71

69.182014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىخلٌفة عودة حسن سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة72

69.182014/2013االولصباحًعراقً انثىعلو فاضل عجٌل رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة73

69.022014/2013االولصباحًعراقً انثىعلً عبدالجبار صالح سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة74

68.952014/2013االولصباحًعراقً انثىاحمد جاسم خالد دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة75

68.752014/2013االولصباحًعراقًانثىمحٌبس خلف زٌد رفاهالقانون كلٌةبغداد جامعة76

68.672014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىحسن عبدالحسٌن سالم ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة77

68.592014/2013االولصباحًعراقًانثىحسن قاسم عمار هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة78

68.522014/2013االولصباحًعراقًذكرحنون عبدالحسن فخري حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة79

68.452014/2013االولصباحًعراقً انثىحسن زاٌد جاسم حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة80

68.382014/2013االولصباحًعراقً انثىحسٌن عبد عادل رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة81

68.372014/2013االولصباحًعراقًانثىعلً منذر مثنى رندةالقانون كلٌةبغداد جامعة82

68.362014/2013االولصباحًعراقًذكرعبد خضٌر ٌاسٌن طهالقانون كلٌةبغداد جامعة83

68.352014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىكرٌم أمٌن محمد عبدالكرٌم مارٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة84

68.322014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىصفر عرٌبً محمد هندالقانون كلٌةبغداد جامعة85

68.192014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىسلمان داود ابراهٌم دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة86

68.182014/2013االولصباحًعراقًانثىعلً عبد عادل سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة87

68.102014/2013االولصباحًعراقً انثىصالح عونً سعد فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة88

68.082014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىكاظم جواد سالم اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة89

68.072014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىحسن محمد مكً اسٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة90
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68.042014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىعبد نعٌم عبدهللا أزهارالقانون كلٌةبغداد جامعة91

67.932014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىفرحان محمود شهاب اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة92

67.922014/2013االولصباحًعراقً انثىعامر عواد هادي صفاالقانون كلٌةبغداد جامعة93

67.882014/2013االولصباحًعراقًذكرمنخً زغٌر حسن امٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة94

67.782014/2013االولصباحًعراقًانثىعلً فرٌج قاسم ثرٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة95

67.722014/2013االولصباحًعراقًذكرحسٌن محمد جاسم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة96

67.632014/2013االولصباحًعراقً انثىحسٌن عبدالهادي عطا سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة97

67.582014/2013االولصباحًعراقً انثىطاهر اسماعٌل احمد تٌسٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة98

67.572014/2013الثانًصباحًعراقًذكرحسٌن محمٌد موسى احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة99

67.562014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىعباس خضٌر مصطفى رٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة100

67.522014/2013االولصباحًعراقًذكركرٌدي جبر موسى علًالقانون كلٌةبغداد جامعة101

67.452014/2013االولصباحًعراقً انثىمحمد عبدالحسٌن عالء زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة102

67.442014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىحسٌن علً حسٌن فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة103

67.382014/2013االولصباحًعراقًانثىهاشم حاتم عدنان رٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة104

67.182014/2013االولصباحًعراقً انثىعلً محمد عبدالسالم زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة105

67.052014/2013الثانًصباحًعراقًذكرخضٌري سعد محمد اٌهابالقانون كلٌةبغداد جامعة106

66.792014/2013االولصباحًعراقً انثىحنٌن عبدالكرٌم جمعة اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة107

66.752014/2013االولصباحًعراقً انثىعبدالزهرة احمد شهاب شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة108

66.632014/2013االولصباحًعراقً انثىعبد راضً رحٌم سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة109

66.542014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىعلً اكبر حسٌن جوانالقانون كلٌةبغداد جامعة110

66.482014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىمهدي حسٌن محمود دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة111

66.412014/2013الثانًصباحًعراقًذكركعٌد لفته محمد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة112

66.372014/2013االولصباحًعراقً انثىعلً عبد مهدي عالء زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة113

66.202014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىٌحٌى حازم عبدالكرٌم مٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة114

66.142014/2013الثانًصباحًعراقًذكرسلمان حردان جبار مرتضىالقانون كلٌةبغداد جامعة115

66.142014/2013االولصباحًعراقً انثىحسٌن معن حسٌن دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة116

65.972014/2013االولصباحًعراقًانثىمحمد اسماعٌل مازن تمارةالقانون كلٌةبغداد جامعة117

65.932014/2013االولصباحًعراقً انثى جعفر زاٌد جبار رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة118

65.862014/2013االولصباحًعراقً انثىحسٌن جبار فاٌز دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة119

65.802014/2013االولصباحًعراقًذكرعداي جواد محمد سلطانالقانون كلٌةبغداد جامعة120
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65.772014/2013االولصباحًعراقًذكرعبدالكاظم حامد رشٌد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة121

65.632014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىعبدالعباس حسن كاظم تمنًالقانون كلٌةبغداد جامعة122

65.582014/2013االولصباحًعراقً انثىداٌخ جواد صباح نورالقانون كلٌةبغداد جامعة123

65.572014/2013االولصباحًعراقًانثىحسٌن احمد عبدالكرٌم اٌاتالقانون كلٌةبغداد جامعة124

65.322014/2013االولصباحًعراقً انثىعبد ابراهٌم طارق رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة125

65.192014/2013الثانًصباحًعراقًذكرخضٌر كاظم جواد رسولالقانون كلٌةبغداد جامعة126

65.072014/2013االولصباحًعراقً انثى معروف صالح عبدالقادر بلسمالقانون كلٌةبغداد جامعة127

64.922014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىعباس محمد علً هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة128

64.912014/2013االولصباحًعراقًذكرعفٌت مزٌغر هادي احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة129

64.902014/2013االولصباحًعراقًانثىصحن ابراهٌم ٌعقوب هٌلٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة130

64.792014/2013الثانًصباحًعراقًأنثىجبار عبدالستار عبدالكرٌم سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة131
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