
التخرج سنة المعدلالدورالدراسة نوع الجنسٌةالجنس الرباعً الطالب اسمالكلٌةالجامعة اسمت

85.542016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرتقً محمد األمٌر عبد عامر احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة1

85.312016/2015االول الدورصباحًعراقًذكربحث جبار عادل حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة2

83.472016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىمحمد جاسم جعفر رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة3

80.232016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرمحمد عزٌز عادل جعفرالقانون كلٌةبغداد جامعة4

79.362016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىجباره وسمً عماد ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة5

78.752016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىمزعل مجٌد موفق هدٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة6

78.032016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىزغٌر حاتم جلٌل دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة7

77.662016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرذراع حسون محمود شاكرالقانون كلٌةبغداد جامعة8

77.362016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرعٌدان حسٌن مجٌد كرارالقانون كلٌةبغداد جامعة9

77.202016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرلفته عذاب سلمان داودالقانون كلٌةبغداد جامعة10

77.162016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعلً سرحان صعب زمنالقانون كلٌةبغداد جامعة11

77.002016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىجاٌان خلٌوي مهدي هبهالقانون كلٌةبغداد جامعة12

76.782016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىطه خلف عباس سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة13

76.542016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىالماس فارس مثنى االءالقانون كلٌةبغداد جامعة14

75.862016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعلً حمزة اٌاد املالقانون كلٌةبغداد جامعة15

75.772016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعبود كاطع جاسم اساورالقانون كلٌةبغداد جامعة16

75.592016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى محمود نوري اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة17

75.582016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرجاسم مهدي سعد باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة18

75.532016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى الحسٌن عبد غنً رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة19

75.392016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىمحسن ناهض كرٌم نورالقانون كلٌةبغداد جامعة20

75.212016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعداي محسن محمد اٌاتالقانون كلٌةبغداد جامعة21

75.122016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىسلطان حاجم جاسم االءالقانون كلٌةبغداد جامعة22

74.992016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى الدٌن عصام احمد رغدةالقانون كلٌةبغداد جامعة23

74.832016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىاسماعٌل امجد حارث فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة24

74.762016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىسلمان هادي سالم اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة25

74.692016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرمحمد مٌر علً سالم بهاءالقانون كلٌةبغداد جامعة26

74.652016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىتقً علً أمٌر زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة27

74.632016/2015الثانً الدورصباحًعراقًانثىعباس جلوب سكر رناالقانون كلٌةبغداد جامعة28

74.622016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىصالح رهٌف صبٌح نورالقانون كلٌةبغداد جامعة29

74.352016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى سرٌح النبً عبد اصالةالقانون كلٌةبغداد جامعة30
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74.342016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىاحمد قاسم مهند مٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة31

74.122016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى االمٌر عبد عدنان نورالقانون كلٌةبغداد جامعة32

73.882016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىحسٌن جاسم حٌدر والءالقانون كلٌةبغداد جامعة33

73.672016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىرحٌم كرٌم ابراهٌم نورالقانون كلٌةبغداد جامعة34

73.652016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىربكً محمد سمٌر نٌرانالقانون كلٌةبغداد جامعة35

73.572016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىجاسم معارج فؤاد لقاءالقانون كلٌةبغداد جامعة36

73.402016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرعلً خضٌر فتاح رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة37

73.352016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرٌاسر هاشم تحسٌن عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة38

72.982016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىجاسم علً ناصر هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة39

72.922016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعاٌد حسٌن فائق عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة40

72.792016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرمولى حمٌد سعد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة41

72.762016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرابراهٌم قاسم نمٌر مرتضىالقانون كلٌةبغداد جامعة42

72.602016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرشاكر جالل منذر حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة43

72.582016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعلً نعمة سامً نرمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة44

72.472016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى ناصر الرزاق عبد هبهالقانون كلٌةبغداد جامعة45

72.412016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعزٌز حبٌب علً لٌنهالقانون كلٌةبغداد جامعة46

72.312016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعودة جاسم حسن شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة47

72.282016/2015الثانً الدورصباحًعراقًذكرحسٌن عبد ثامر احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة48

72.072016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىخلف هانً علً هجرانالقانون كلٌةبغداد جامعة49

71.732016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى حسن الكرٌم عبد رٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة50

71.592016/2015الثانً الدورصباحًعراقًانثىداود سلمان الرضا عبد مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة51

71.492016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىنعمة نوري علً شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة52

71.312016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعلً حسٌن علً عذراءالقانون كلٌةبغداد جامعة53

71.292016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرماٌود جبجاب كرٌم هاديالقانون كلٌةبغداد جامعة54

71.282016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى صالح محمد فهمً رٌهامالقانون كلٌةبغداد جامعة55

71.192016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى غضبان حسٌن تقىالقانون كلٌةبغداد جامعة56

71.062016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى الرزاق عبد الستار عبد هندالقانون كلٌةبغداد جامعة57

70.972016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىمحمود حسن صالح اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة58

70.922016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىخضٌرعزٌز محمد مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة59

70.912016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعلً راضً حسن هبهالقانون كلٌةبغداد جامعة60
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70.822016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعلً محمد اٌاد اٌاتالقانون كلٌةبغداد جامعة61

70.772016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىكاظم حسن سالم سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة62

70.742016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرحمٌد جلٌل احمد عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة63

70.632016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىشمخً مرٌوش علً نورالقانون كلٌةبغداد جامعة64

70.592016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرصخً حمٌد محمد عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة65

70.542016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىفرهود جابر ضاري فاتنالقانون كلٌةبغداد جامعة66

70.352016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىكاظم محمد هٌثم حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة67

70.302016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىغافل حنون جاسب اٌالفالقانون كلٌةبغداد جامعة68

70.242016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى مرداس صالح عذراءالقانون كلٌةبغداد جامعة69

69.962016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىشكر عباس عدنان زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة70

69.912016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرهللا عبد كرٌم محمد حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة71

69.852016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعباس علوان عادل هبهالقانون كلٌةبغداد جامعة72

69.702016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرورٌج شلش حمٌد حسنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة73

69.682016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى  جاسم رفعت سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة74

69.672016/2015الثانً الدورصباحًعراقًانثىحسن مطر حماد شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة75

69.452016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىناصر علٌوي طالب براءالقانون كلٌةبغداد جامعة76

69.392016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرحمود هللا عبد هادي صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة77

69.382016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىهادي علً عباس دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة78

69.142016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى االمٌر عبد عدنان سلمىالقانون كلٌةبغداد جامعة79

69.012016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعباس جواد كهالن مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة80

68.762016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىمحمود فاضل محمد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة81

68.712016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىحبٌب طاهر عتاب هٌفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة82

68.652016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىسعودي خلٌل محمد حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة83

68.552016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى االمٌر عبد ٌاسٌن هندالقانون كلٌةبغداد جامعة84

68.472016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىهٌدان جبار عادل سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة85

68.372016/2015الثانً الدورصباحًعراقًذكرشوكت طاهر صادق محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة86

68.242016/2015الثانً الدورصباحًعراقًانثىجبار هاشم عدنان قبسالقانون كلٌةبغداد جامعة87

68.082016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىضهد غانم كرٌم مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة88

67.992016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرجبر شلب صاحب حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة89

67.982016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى جاسم المهدي عبد ماريالقانون كلٌةبغداد جامعة90
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67.972016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىكاظم جواد كاظم هدٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة91

67.872016/2015االول الدورصباحًعراقًذكر صاحب هللا عبد مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة92

67.802016/2015الثانً الدورصباحًعراقًانثىعباس خضر علً زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة93

67.732016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىكاظم حسن فالح مٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة94

67.442016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى الرزاق عبد محمد طٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة95

67.392016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى عبود الرضا عبد رٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة96

67.112016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىمحمود علً ثامر عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة97

67.102016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىمطر سلمان احمد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة98

67.092016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعلً فاضل رعد دانٌهالقانون كلٌةبغداد جامعة99

67.082016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىصحن جوحً مجٌد طٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة100

67.072016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىمنهل حسن سعدون مسرةالقانون كلٌةبغداد جامعة101

67.012016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرمهدي طه سامً مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة102

66.662016/2015الثانً الدورصباحًعراقًانثىحسٌن علً كامل شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة103

66.372016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىحمود صالل فارس نورالقانون كلٌةبغداد جامعة104

66.332016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى مصطاف سعدي افٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة105

66.302016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىجاسم عباس ناصر شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة106

66.272016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىفالح خضر ٌاس نهىالقانون كلٌةبغداد جامعة107

66.252016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىطعٌمه حسن حمٌد شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة108

66.172016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعلوان فاضل خزعل امنهالقانون كلٌةبغداد جامعة109

66.102016/2015االول الدورصباحًعراقًذكر الرحمن عبد ضٌاء محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة110

66.102016/2015الثانً الدورصباحًعراقًذكرحامد الغنً عبد قانع هللا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة111

65.852016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىعباس حسٌن محمد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة112

65.682016/2015االول الدورصباحًعراقًذكر الستار عبد ضٌاء محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة113

65.532016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىهللا عبد بجاي سعدي اٌهالقانون كلٌةبغداد جامعة114

65.192016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىسلطان صبري علً نورالقانون كلٌةبغداد جامعة115

65.152016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرطاهر فاخر جمعة احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة116

65.132016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى كاظم جحٌنً علً نورالقانون كلٌةبغداد جامعة117

65.122016/2015الثانً الدورصباحًعراقًانثىراضً المجٌد عبد اكرم ودقالقانون كلٌةبغداد جامعة118

64.992016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىجعفر عبٌد خالد شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة119

64.982016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى الجبار عبد الستار عبد هندالقانون كلٌةبغداد جامعة120
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64.902016/2015الثانً الدورصباحًعراقًذكرابراهٌم محمد جاسم مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة121

64.802016/2015االول الدورصباحًعراقًانثى الهادي عبد مجدي اٌهالقانون كلٌةبغداد جامعة122

64.782016/2015االول الدورصباحًعراقًذكرحسٌن محمد جاسم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة123

64.762016/2015االول الدورصباحًعراقًذكر ابراهٌم مفٌد مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة124

64.752016/2015االول الدورصباحًعراقًانثىخلف كاظم توفٌق سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة125

64.552016/2015الثانً الدورصباحًعراقًانثىفاضل جاسم الحسن عبد مٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة126

64.502016/2015الثانً الدورصباحًعراقًانثىكرٌم فنجان عباس اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة127
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