
سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسيةاالسمالكليةاسم الجامعةت

88.162018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةمعصومه حامد عبد الرحمن خلفالقانونجامعة بغداد 1

82.982018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةرند وليد صاحب ابريسمالقانونجامعة بغداد 2

82.202018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةحسين علي كامل جاسمالقانونجامعة بغداد 3

81.992018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةحاتم كريم علي عيسىالقانونجامعة بغداد 4

80.952018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةامنه صالح مفتن داغرالقانونجامعة بغداد 5

80.602018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةنبأ علي راضي محمدالقانونجامعة بغداد 6

80.562018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةهبة احمد عناد مشعلالقانونجامعة بغداد 7

80.452018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةابو الحسن حسين حاتم ضمدالقانونجامعة بغداد 8

80.002018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةتبارك حمزه فاضل شهابالقانونجامعة بغداد 9

79.662018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةحسين محمد هاشم عزيزالقانونجامعة بغداد 10

79.572018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةمنى عبد الحسين عيسى حسينالقانونجامعة بغداد 11

79.142018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةفرح ثامر حاتم محمودالقانونجامعة بغداد 12

78.772018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةورده جواد حيدر قادرالقانونجامعة بغداد 13

78.572018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةغفران واثق جبير محمد عليالقانونجامعة بغداد 14

78.462018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةمريم كريم جبار بريديالقانونجامعة بغداد 15

78.302018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةحسين خليل طالب كاظمالقانونجامعة بغداد 16
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78.162018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةرغد فالح دالم كاطعالقانونجامعة بغداد 17

78.152018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةهبة احمد عبد جبرالقانونجامعة بغداد 18

78.112018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةبارق عبد الحسين عودة جريالقانونجامعة بغداد 19

77.932018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةسراء محسن ابراهيم محمدالقانونجامعة بغداد 20

77.882018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةخنساء عوده ماحصل بدايالقانونجامعة بغداد 21

77.792018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةحوراء قاسم محمد حسينالقانونجامعة بغداد 22

77.702018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةوداد حميد رشيد عبد الجبارالقانونجامعة بغداد 23

77.662018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةمروج عباس مطلك حسينالقانونجامعة بغداد 24

77.622018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةتوفيق صالح هادي عبد هللاالقانونجامعة بغداد 25

77.492018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةسجى صفاء مهدي رزوقيالقانونجامعة بغداد 26

77.282018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةفاطمه صباح سلمان داودالقانونجامعة بغداد 27

77.152018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةعروبه طالب حسين كريمالقانونجامعة بغداد 28

77.122018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةعلي محمد مهدي كاظمالقانونجامعة بغداد 29

77.012018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةاسراء صباح حسن كريمالقانونجامعة بغداد 30

76.872018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةعبد هللا عباس فاضل خلفالقانونجامعة بغداد 31

76.782018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةمريم حمزه شنيت كاظمالقانونجامعة بغداد 32

76.702018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةامل كريم بندر عبيدالقانونجامعة بغداد 33
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76.432018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةنرجس محمد طاهر هاشمالقانونجامعة بغداد 34

76.162018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةسرى كريم يونس فارسالقانونجامعة بغداد 35

76.122018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةحنين جاسب مانع سكوندالقانونجامعة بغداد 36

75.942018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةاالء محمد رشيد فنرالقانونجامعة بغداد 37

75.692018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةزهراء سلمان عناد جابرالقانونجامعة بغداد 38

75.572018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةدانيه جالل ياسين خضيرالقانونجامعة بغداد 39

75.402018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةاسراء علي جبار حموديالقانونجامعة بغداد 40

75.372018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةافياء علي تعبان حوشانالقانونجامعة بغداد 41

75.272018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةسماء مطلق فرحان كرمشالقانونجامعة بغداد 42

75.232018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةاسماء عبد الرحمن لطيف مجيدالقانونجامعة بغداد 43

75.002018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةساره صادق جاسم رستمالقانونجامعة بغداد 44

74.982018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةفاطمه محمد عبد صالحالقانونجامعة بغداد 45

74.922018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةحنين فائق حسين عايدالقانونجامعة بغداد 46

74.602018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةحسين علي رشيد محمدالقانونجامعة بغداد 47

74.592018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةايات اسماعيل ولي يوسفالقانونجامعة بغداد 48

74.582018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةفاطمه محمد كسي حيدرالقانونجامعة بغداد 49

73.372018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةاريج كنعان عبد هللا محمدالقانونجامعة بغداد 50
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73.282018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةفاطمه سعد جبار عليويالقانونجامعة بغداد 51

73.132018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةايه كريم حسن سلمانالقانونجامعة بغداد 52

73.122018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةعمر مالك اسعد نايلالقانونجامعة بغداد 53

73.092018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةنور منعم صاحي حسينالقانونجامعة بغداد 54

73.052018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةقمر عبد الكريم شاكر شكرالقانونجامعة بغداد 55

72.672018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةعباس محمد جبر شمرالقانونجامعة بغداد 56

72.502018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةبراء شبيب طارش جنديلالقانونجامعة بغداد 57

72.022018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةرند بشار علي حسينالقانونجامعة بغداد 58

71.542018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةحسين كاظم عبد النبي رهيفالقانونجامعة بغداد 59

71.202018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةجمانه مهدي فضل خضيرالقانونجامعة بغداد 60

71.172018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةهدير هيثم عبدهللا عبدالجبارالقانونجامعة بغداد 61

70.952018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةشيالن جليل رمضان خضرالقانونجامعة بغداد 62

70.812018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةهبة قاسم عبد الحسين طهالقانونجامعة بغداد 63

70.672018/2017الصباحيةالثانيذكرالعراقيةمحمد خماس غزال جاليالقانونجامعة بغداد 64

70.372018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةهديل عادل اسماعيل حسينالقانونجامعة بغداد 65

70.312018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةشهد محمد حمزه حبيبالقانونجامعة بغداد 66

70.032018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةمريم مؤيد محي الدين عبدالقانونجامعة بغداد 67



سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسيةاالسمالكليةاسم الجامعةت

70.012018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةتبارك اسماعيل كاظم فهدالقانونجامعة بغداد 68

69.552018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةشهد وليد احمد مرادالقانونجامعة بغداد 69

69.552018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةمرتجى عدنان عبد الجبار حسنالقانونجامعة بغداد 70

69.422018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةهبة محسن نجم عبدالقانونجامعة بغداد 71

69.412018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةايات محمود سلمان نجيبالقانونجامعة بغداد 72

69.012018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةسجى قاسم مهدي محمدالقانونجامعة بغداد 73

68.892018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةسجاد عبد حافظ عباسالقانونجامعة بغداد 74

68.752018/2017الصباحيةالثانيذكرالعراقيةعلي خلف محمد صخيلالقانونجامعة بغداد 75

68.652018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةحنين حسن عبدالصاحب محسنالقانونجامعة بغداد 76

68.292018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةفاطمه عماد خلف علوانالقانونجامعة بغداد 77

68.272018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةهاجر ياسين جاسم محمدالقانونجامعة بغداد 78

68.102018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةتماره كاظم عليوي مشتتالقانونجامعة بغداد 79

67.952018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةمراح فراس ثامر سلمانالقانونجامعة بغداد 80

67.832018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةزينب حميد حسن روضانالقانونجامعة بغداد 81

67.772018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةزهراء محمد خضير عباسالقانونجامعة بغداد 82

67.712018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةشهد حيدر نجم عبد الحسنالقانونجامعة بغداد 83

67.052018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةمريم صالح محمد عليالقانونجامعة بغداد 84
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67.002018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةزينب فاخر شاتي صابرالقانونجامعة بغداد 85

66.852018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةزهراء سعد حسين عبدالقانونجامعة بغداد 86

66.812018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةصفا عادل مهدي سلمانالقانونجامعة بغداد 87

66.632018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةسراء صالح عبدالحسين صالحالقانونجامعة بغداد 88

66.592018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةنور خير هللا محمد عليالقانونجامعة بغداد 89

66.302018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةمريم احمد فتحي سلمانالقانونجامعة بغداد 90

65.822018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةبيداء عيد خلف صالحالقانونجامعة بغداد 91

65.812018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةعائشة محمد زكي نافعالقانونجامعة بغداد 92

65.422018/2017الصباحيةالثانيذكرالعراقيةايمن سعد محمد حسنالقانونجامعة بغداد 93

65.182018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةلينا قصي ابراهيم سلمانالقانونجامعة بغداد 94

64.342018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةضحى عالوي كاربد فلفلالقانونجامعة بغداد 95

63.902018/2017الصباحيةالثانيذكرالعراقيةعبدالرحمن رشيد حميد مرزهالقانونجامعة بغداد 96

63.752018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةزينب عزيز جواد كاظمالقانونجامعة بغداد 97

63.582018/2017الصباحيةالثانيذكرالعراقيةسيف علي ناجي محمدالقانونجامعة بغداد 98

62.922018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةمحمد هويدي كاظم دنبوسالقانونجامعة بغداد 99

62.432018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةفاطمه ابراهيم لفته دعبالالقانونجامعة بغداد 100

62.072018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةاالء صالح جمعة نعيمهالقانونجامعة بغداد 101
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61.892018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةحنين حيدر صادق محمدالقانونجامعة بغداد 102

61.822018/2017الصباحيةالثانيذكرالعراقيةمحمد احمد لطيف محمدالقانونجامعة بغداد 103

61.542018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةايات احمد محمد مصطفىالقانونجامعة بغداد 104

61.282018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةتماره ستار جاسم مريوشالقانونجامعة بغداد 105

61.272018/2017الصباحيةالثانيذكرالعراقيةعلي عبد الحسين ماشاء هللا رضاالقانونجامعة بغداد 106

61.102018/2017الصباحيةاالولانثىالعراقيةامنه وليد عبود مجيدالقانونجامعة بغداد 107

61.062018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةعال عبد االمير عباس محمدالقانونجامعة بغداد 108

60.712018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةوديان مصطفى عبداللطيف طهالقانونجامعة بغداد 109

60.252018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةحنين عباس خضير عباسالقانونجامعة بغداد 110

59.492018/2017الصباحيةالثانيانثىالعراقيةساره صالح هالل غانمالقانونجامعة بغداد 111

58.832018/2017الصباحيةاالولذكرالعراقيةعبدهللا هادي احمد مخلفالقانونجامعة بغداد 112

55.252018/2017الصباحيةالثانيذكرالعراقيةاحمد خليفة احمد مضعنالقانونجامعة بغداد 113


