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842014/2013ر07االولصباحٌةعراقٌةانثىمطلك جبر محمد زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة1

812014/2013ر54االولصباحٌةعراقٌةانثىشخٌتر عبدهللا عالوي غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة2

792014/2013ر59االولصباحٌةعراقٌةانثىعزٌز دروٌش اكبر علً كولجٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة3

792014/2013ر48االولصباحٌةعراقٌةذكرٌوسف طه سلمان داودالقانون كلٌةبغداد جامعة4

792014/2013ر19االولصباحٌةعراقٌةانثىمشكور لعٌبً حسن مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة5

792014/2013ر09االولصباحٌةعراقٌةانثىعبد حسٌن عباس نرٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة6

782014/2013ر34االولصباحٌةعراقٌةانثىاسماعٌل حسٌن صالح مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة7

782014/2013ر10االولصباحٌةعراقٌةذكرحسٌن موسى حمٌد عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة8

772014/2013ر65االولصباحٌةعراقٌةانثىفرحان والً هاشم فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة9

772014/2013ر45االولصباحٌةعراقٌةذكرمجٌد عبدالرضا حٌدر حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة10

762014/2013ر92االولصباحٌةعراقٌةذكرراضً حمٌد علً مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة11

762014/2013ر23االولصباحٌةعراقٌةانثىجبر حسن فاضل ورودالقانون كلٌةبغداد جامعة12

752014/2013ر93االولصباحٌةعراقٌةذكرراضً ٌونس عبدالحمٌد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة13

752014/2013ر38االولصباحٌةعراقٌةانثىعلً عباس شاكر شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة14

752014/2013ر33االولصباحٌةعراقٌةانثىجعفر صباح مازن سهامالقانون كلٌةبغداد جامعة15

752014/2013ر09االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن كاظم علً رٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة16

752014/2013ر08االولصباحٌةعراقٌةانثىاٌوب كمر هاشم بانالقانون كلٌةبغداد جامعة17

752014/2013ر02االولصباحٌةعراقٌةذكراكبر علً رضا عالء عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة18

742014/2013ر88االولصباحٌةعراقٌةانثىعبد مالك طالل رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة19

742014/2013ر54االولصباحٌةعراقٌةانثىنعٌس عبد عبداالمٌر نورالقانون كلٌةبغداد جامعة20

742014/2013ر44االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن عٌدان علً سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة21

742014/2013ر34االولصباحٌةعراقٌةذكرعبداالمٌر كاظم حٌدر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة22
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742014/2013ر19االولصباحٌةعراقٌةانثىراضً محسن رمضان مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة23

742014/2013ر04االولصباحٌةعراقٌةانثىعلً رحمان حازم غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة24

732014/2013ر91االولصباحٌةعراقٌةانثىعلً ناصر كرٌم فرقدالقانون كلٌةبغداد جامعة25

732014/2013ر88االولصباحٌةعراقٌةذكرعبدالسادة حمدان كامل مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة26

732014/2013ر83االولصباحٌةعراقٌةانثىجالً جبار صباح رانٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة27

732014/2013ر70االولصباحٌةعراقٌةانثىمحٌبس نعمة عطا سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة28

732014/2013ر64االولصباحٌةعراقٌةانثىزاٌر ٌونس هادي علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة29

732014/2013ر28االولصباحٌةعراقٌةانثىحمزة فاضل عباس رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة30

732014/2013ر12االولصباحٌةعراقٌةانثىعباس مجٌد راضً دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة31

722014/2013ر66االولصباحٌةعراقٌةانثىفرحان رحمان طالب هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة32

722014/2013ر59االولصباحٌةعراقٌةذكرابراهٌم جمٌل ٌونس حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة33

722014/2013ر58االولصباحٌةعراقٌةانثىزبون عبدالزهرة عبدالوهاب نورالقانون كلٌةبغداد جامعة34

722014/2013ر49االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن محمد عماد براءالقانون كلٌةبغداد جامعة35

722014/2013ر21االولصباحٌةعراقٌةذكررباط خالطً صبر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة36

722014/2013ر18االولصباحٌةعراقٌةانثىمجٌد كاظم ماجد سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة37

722014/2013ر17االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن عبد علً نورالقانون كلٌةبغداد جامعة38

712014/2013ر79االولصباحٌةعراقٌةانثىمهدي حسٌن عالء دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة39

712014/2013ر68االولصباحٌةعراقٌةانثىهادي محمد عبدالناصر انفالالقانون كلٌةبغداد جامعة40

712014/2013ر67االولصباحٌةعراقٌةذكركاظم مردان باسم عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة41

712014/2013ر45االولصباحٌةعراقٌةانثىرحٌمة جاسم صالح مًالقانون كلٌةبغداد جامعة42

712014/2013ر40االولصباحٌةعراقٌةذكرعلً تقً عدنان احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة43

712014/2013ر39االولصباحٌةعراقٌةانثىاحمد حمٌد خالد رحابالقانون كلٌةبغداد جامعة44

712014/2013ر38االولصباحٌةعراقٌةانثىجبر محسن ناصر هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة45

712014/2013ر36االولصباحٌةعراقٌةانثىعباس جبار باسم كوثرالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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712014/2013ر28االولصباحٌةعراقٌةانثىزري محمد عبدالكرٌم دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة47

712014/2013ر07االولصباحٌةعراقٌةانثىعبد شنٌشل خالد فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة48

702014/2013ر88االولصباحٌةعراقٌةانثىعبٌد خٌري عبدالحمزة هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة49

702014/2013ر87االولصباحٌةعراقٌةانثىسعٌد حامد ماجد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة50

702014/2013ر86االولصباحٌةعراقٌةانثىعبدالكرٌم محمود شاكر غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة51

702014/2013ر75االولصباحٌةعراقٌةانثىحبٌب حرز حسٌن نورالقانون كلٌةبغداد جامعة52

702014/2013ر74االولصباحٌةعراقٌةانثىكاظم بادي جودة اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة53

702014/2013ر63االولصباحٌةعراقٌةانثىاحمد محمد مثنى شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة54

702014/2013ر62االولصباحٌةعراقٌةانثىصالح مصطفى عبدالقادر هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة55

702014/2013ر58االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن منصور طه شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة56

702014/2013ر31االولصباحٌةعراقٌةانثىسعٌد علً حسٌن سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة57

702014/2013ر30االولصباحٌةعراقٌةذكرجاسم محمد قادر اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة58

702014/2013ر07االولصباحٌةعراقٌةانثىعلً حمد عبدالستار شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة59

702014/2013ر06االولصباحٌةعراقٌةانثىجواد عبدالكرٌم سدٌد مٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة60

692014/2013ر90االولصباحٌةعراقٌةانثىجاسم منجل خمٌس سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة61

692014/2013ر84االولصباحٌةعراقٌةانثىعنٌد كاظم جواد اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة62

692014/2013ر66االولصباحٌةعراقٌةانثىحنٌن جمعة علً هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة63

692014/2013ر59االولصباحٌةعراقٌةذكرطوفان مزعل حسٌن عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة64

692014/2013ر54االولصباحٌةعراقٌةانثىتمر سلمان محمود مٌرفتالقانون كلٌةبغداد جامعة65

692014/2013ر53االولصباحٌةعراقٌةانثىعودة جاسم صباح رفلالقانون كلٌةبغداد جامعة66

692014/2013ر18االولصباحٌةعراقٌةانثىعلو فاضل عجٌل رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة67

692014/2013ر02االولصباحٌةعراقٌةانثىعلً عبدالجبار صالح سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة68

682014/2013ر95االولصباحٌةعراقٌةانثىاحمد جاسم خالد دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة69

682014/2013ر75االولصباحٌةعراقٌةانثىمحٌبس خلف زٌد رفاهالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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682014/2013ر59االولصباحٌةعراقٌةانثىحسن قاسم عمار هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة71

682014/2013ر52االولصباحٌةعراقٌةذكرحنون عبدالحسن فخري حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة72

682014/2013ر45االولصباحٌةعراقٌةانثىحسن زاٌد جاسم حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة73

682014/2013ر38االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن عبد عادل رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة74

682014/2013ر37االولصباحٌةعراقٌةانثىعلً منذر مثنى رندةالقانون كلٌةبغداد جامعة75

682014/2013ر36االولصباحٌةعراقٌةذكرعبد خضٌر ٌاسٌن طهالقانون كلٌةبغداد جامعة76

682014/2013ر18االولصباحٌةعراقٌةانثىعلً عبد عادل سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة77

682014/2013ر10االولصباحٌةعراقٌةانثىصالح عونً سعد فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة78

672014/2013ر92االولصباحٌةعراقٌةانثىعامر عواد هادي صفاالقانون كلٌةبغداد جامعة79

672014/2013ر88االولصباحٌةعراقٌةذكرمنخً زغٌر حسن امٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة80

672014/2013ر78االولصباحٌةعراقٌةانثىعلً فرٌج قاسم ثرٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة81

672014/2013ر72االولصباحٌةعراقٌةذكرحسٌن محمد جاسم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة82

672014/2013ر63االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن عبدالهادي عطا سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة83

672014/2013ر58االولصباحٌةعراقٌةانثىطاهر اسماعٌل احمد تٌسٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة84

672014/2013ر52االولصباحٌةعراقٌةذكركرٌدي جبر موسى علًالقانون كلٌةبغداد جامعة85

672014/2013ر45االولصباحٌةعراقٌةانثىمحمد عبدالحسٌن عالء زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة86

672014/2013ر38االولصباحٌةعراقٌةانثىهاشم حاتم عدنان رٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة87

672014/2013ر18االولصباحٌةعراقٌةانثىعلً محمد عبدالسالم زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة88

662014/2013ر79االولصباحٌةعراقٌةانثىحنٌن عبدالكرٌم جمعة اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة89

662014/2013ر75االولصباحٌةعراقٌةانثىعبدالزهرة احمد شهاب شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة90

662014/2013ر63االولصباحٌةعراقٌةانثىعبد راضً رحٌم سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة91

662014/2013ر37االولصباحٌةعراقٌةانثىعلً عبد مهدي عالء زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة92

662014/2013ر14االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن معن حسٌن دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة93

652014/2013ر97االولصباحٌةعراقٌةانثىمحمد اسماعٌل مازن تمارةالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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652014/2013ر93االولصباحٌةعراقٌةانثىجعفر زاٌد جبار رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة95

652014/2013ر86االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن جبار فاٌز دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة96

652014/2013ر80االولصباحٌةعراقٌةذكرعداي جواد محمد سلطانالقانون كلٌةبغداد جامعة97

652014/2013ر77االولصباحٌةعراقٌةذكرعبدالكاظم حامد رشٌد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة98

652014/2013ر58االولصباحٌةعراقٌةانثىداٌخ جواد صباح نورالقانون كلٌةبغداد جامعة99

652014/2013ر57االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن احمد عبدالكرٌم اٌاتالقانون كلٌةبغداد جامعة100

652014/2013ر32االولصباحٌةعراقٌةانثىعبد ابراهٌم طارق رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة101

652014/2013ر07االولصباحٌةعراقٌةانثىمعروف صالح عبدالقادر بلسمالقانون كلٌةبغداد جامعة102

642014/2013ر91االولصباحٌةعراقٌةذكرعفٌت مزٌغر هادي احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة103

642014/2013ر90االولصباحٌةعراقٌةانثىصحن ابراهٌم ٌعقوب هٌلٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة104

642014/2013ر74االولصباحٌةعراقٌةانثىسعود حمود جمال شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة105

642014/2013ر71االولصباحٌةعراقٌةانثىجبار مهاوي عبد سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة106

642014/2013ر62االولصباحٌةعراقٌةانثىداود احمد عبدالرزاق حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة107

642014/2013ر49االولصباحٌةعراقٌةانثىجالب نومان محمد غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة108

642014/2013ر42االولصباحٌةعراقٌةذكرحثٌل غالً علً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة109

642014/2013ر36االولصباحٌةعراقٌةانثىحمادي فاضل سمٌر رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة110

642014/2013ر19االولصباحٌةعراقٌةانثىحسونً جابر مهدي عالالقانون كلٌةبغداد جامعة111

642014/2013ر05االولصباحٌةعراقٌةانثىجابر شرٌف مكً ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة112

642014/2013ر02االولصباحٌةعراقٌةانثىعبٌد احمد عدنان وجدانالقانون كلٌةبغداد جامعة113

632014/2013ر55االولصباحٌةعراقٌةانثىعبدالحسن داود سعد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة114

632014/2013ر27االولصباحٌةعراقٌةانثىعباس محمد عبدالمجٌد شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة115

622014/2013ر87االولصباحٌةعراقٌةانثىعلٌخ عطوان نعٌم شروقالقانون كلٌةبغداد جامعة116

622014/2013ر72االولصباحٌةعراقٌةانثىحسن رشٌد ادٌب سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة117

622014/2013ر35االولصباحٌةعراقٌةذكرجٌاد عبدالرحمن كرٌم انورالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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612014/2013ر91االولصباحٌةعراقٌةانثىمحمد بشً صباح هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة119

612014/2013ر59االولصباحٌةعراقٌةانثىكاظم كامل حسام زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة120

612014/2013ر58االولصباحٌةعراقٌةانثىعبٌد كاظم جودت هدٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة121

612014/2013ر08االولصباحٌةعراقٌةانثىدولة جاسم خلٌل رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة122

592014/2013ر57االولصباحٌةعراقٌةانثىعلً محمد عبدالصاحب ثائر هندالقانون كلٌةبغداد جامعة123

592014/2013ر55االولصباحٌةعراقٌةانثىعلً طه زهٌر وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة124

592014/2013ر47االولصباحٌةعراقٌةانثىكرم عذٌب حمٌد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة125

552014/2013ر53االولصباحٌةعراقٌةانثىماشً عودة ثعبان هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة126

552014/2013ر19االولصباحٌةعراقٌةانثىعٌاش درج سامً نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة127

التخرج سنةالمعدلالدورالدراسةالجنسٌةالجنسالرباعً االسمالكلٌةالجامعة اسمت

73.312014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكرعواد احمد خٌري احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة1

72.482014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىتوٌة طوٌلع محمد انسامالقانون كلٌةبغداد جامعة2

72.182014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعطٌة عبود عصام دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة3

70.952014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكرصكر محٌبس عبدالرضا أرشدالقانون كلٌةبغداد جامعة4

70.892014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىحسن كرٌم عصام نورالقانون كلٌةبغداد جامعة5

69.182014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىخلٌفة عودة حسن سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة6

68.672014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىحسن عبدالحسٌن سالم ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة7

68.352014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىكرٌم أمٌن محمد عبدالكرٌم مارٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة8

68.322014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىصفر عرٌبً محمد هندالقانون كلٌةبغداد جامعة9

68.192014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىسلمان داود ابراهٌم دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة10

68.082014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىكاظم جواد سالم اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة11
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التخرج سنةالمعدلالدورالدراسةالجنسٌةالجنسالرباعً االسمالكلٌةالجامعة اسمت

68.072014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىحسن محمد مكً اسٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة12

68.042014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعبد نعٌم عبدهللا أزهارالقانون كلٌةبغداد جامعة13

67.932014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىفرحان محمود شهاب اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة14

67.572014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكرحسٌن محمٌد موسى احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة15

67.562014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعباس خضٌر مصطفى رٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة16

67.442014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىحسٌن علً حسٌن فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة17

67.052014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكرخضٌري سعد محمد اٌهابالقانون كلٌةبغداد جامعة18

66.542014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعلً اكبر حسٌن جوانالقانون كلٌةبغداد جامعة19

66.482014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىمهدي حسٌن محمود دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة20

66.412014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكركعٌد لفته محمد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة21

66.22014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىٌحٌى حازم عبدالكرٌم مٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة22

66.142014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكرسلمان حردان جبار مرتضىالقانون كلٌةبغداد جامعة23

65.632014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعبدالعباس حسن كاظم تمنًالقانون كلٌةبغداد جامعة24

65.192014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكرخضٌر كاظم جواد رسولالقانون كلٌةبغداد جامعة25

64.922014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعباس محمد علً هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة26

64.792014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىجبار عبدالستار عبدالكرٌم سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة27

64.472014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىحبٌب مختار رعد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة28

64.222014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىمهنا ابراهٌم حماد ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة29

64.072014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىمجٌد عبدالكرٌم حكٌم منارالقانون كلٌةبغداد جامعة30

63.922014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىدرٌس محسن عٌسى زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة31

63.892014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىمحمد رمضان رعد آٌاتالقانون كلٌةبغداد جامعة32

63.822014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىالصٌفً الهٌمص هاشم نورهالقانون كلٌةبغداد جامعة33

63.722014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعباس علً محمد رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة34

63.332014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعامر عنبر عبدالكرٌم مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة35



التخرج سنةالمعدلالدورالدراسةالجنسٌةالجنسالرباعً االسمالكلٌةالجامعة اسمت

63.282014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىصالح عبدهللا أسامة مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة36

63.252014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىكاطع زهراو جعفر اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة37

63.122014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىمحمد خلف حسن طٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة38

63.112014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىمحسن حمودي عبدالرزاق مٌسونالقانون كلٌةبغداد جامعة39

63.082014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىخلباص غنً مجٌد سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة40

62.992014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكرعبدالقادر غازي سعد مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة41

62.92014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعلً خلٌفة احمد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة42

62.72014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىوالً مجٌد عدنان نجالءالقانون كلٌةبغداد جامعة43

62.292014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىهزاع حسٌن محمود جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة44

62.22014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىمحمد جاسم الكرٌم عبد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة45

62.122014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىجمعة حسن احمد سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة46

62.052014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىمحسن ابراهٌم حازم هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة47

622014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىجاسم واشً جمٌل هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة48

61.982014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىمحسن عباس كرٌم رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة49

61.92014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعبد علوان ٌاسٌن نورالقانون كلٌةبغداد جامعة50

61.782014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعداي جبر صباح هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة51

61.472014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكرمحٌمٌد جاسم محمد ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة52

61.392014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىمحمد كطف علٌوي اوراسالقانون كلٌةبغداد جامعة53

61.382014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىجسام النبً عبد صباح دالٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة54

61.192014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكراحمد ٌحٌى فاروق بشٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة55

60.812014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىحسٌن الجبار عبد سعد شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة56

60.82014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىحسٌن الرحمن عبد شامل رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة57

60.792014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكرهاشم علً حٌدر مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة58

60.422014/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرحسن علً ارشد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة59



التخرج سنةالمعدلالدورالدراسةالجنسٌةالجنسالرباعً االسمالكلٌةالجامعة اسمت

60.062014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىفتاح مصطفى احمد زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة60

59.92014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكرفرحان عبود محمد ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة61

59.882014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىحمٌد رشٌد جمال هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة62

59.732014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىصابر شغٌت جبار افراحالقانون كلٌةبغداد جامعة63

59.592014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعباس جابر عقٌل رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة64

59.322014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىلطٌف عبود الحسٌن عبد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة65

59.072014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعباس فاخر جمٌل انعامالقانون كلٌةبغداد جامعة66

58.872014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكرعلوان حسٌن حمٌد مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة67

58.862014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكرزعٌج قاسم فاضل مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة68

58.412014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىجاسم نصٌف جبار وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة69

57.662014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىحسٌن داود صباح فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة70

57.572014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىسٌد فلٌح الكرٌم عبد رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة71

57.552014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعٌدان عبدهللا رعد اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة72

57.42014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعودة عباس قاسم هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة73

56.782014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىفهد حمد حمٌد مٌسمالقانون كلٌةبغداد جامعة74

56.662014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعلً عبد جري قاسم هندالقانون كلٌةبغداد جامعة75

56.432014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىعلً كاظم الجبار عبد سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة76

56.172014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكرشناوة عبد مرزة محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة77

56.042014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىحسٌن طاهر كرٌم نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة78

55.882014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةذكرمحٌمٌد عٌفان فالح ماهرالقانون كلٌةبغداد جامعة79

55.212014/2013الثانًصباحٌةعراقٌةأنثىحمٌد نومان خالد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة80


