
خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2008/2007صباحيأمجد عبد االمير عاشور1

2008/2007صباحيحيدر حسن سعيد2

2008/2007صباحيسارة محمد كاظم3

2008/2007صباحيسامر محمد علي حسين4

2008/2007صباحيصفا عبد االله جعفر5

2008/2007صباحيعامر عبد العال محمد6

2008/2007صباحيعلياء مهدي جبار7

2008/2007صباحيفرح قاسم هاشم8

2008/2007صباحيمحمد قاسم خليل9

2009/2008صباحياحالم عبد االمير حسين1

2009/2008مسائياسامة عيال حسون2

2009/2008مسائياستبرق عبد االمير مجيد3

2009/2008مسائيبشير عبد الهادي موسى4

2009/2008مسائيجبار هاشم طويرش5

2009/2008مسائيجواد كاظم عباس6

2009/2008مسائيحسين نايف محمود7

2009/2008مسائيحسين هادي عبد الحميد8

2009/2008مسائيخالد محمد علك9

2009/2008مسائيرسمية وحيد محمد10

2009/2008مسائيزهير شكر محمود11

2009/2008مسائيسمير زناد حافظ12

2009/2008مسائيسهام حمد ماجود13

2009/2008مسائيسيف عبد العظيم ناصر14

2009/2008صباحيسيماء عبد الرضا موسى15

2009/2008مسائيصاحب طاهر محمد16

2009/2008مسائيعادل حسين هاني17

2009/2008مسائيعامر جاسم رضا18

2009/2008مسائيعبد الجبار محمود جاسم19

2009/2008مسائيعبد الحمزة سدخان غالي20

2009/2008مسائيعبد الزهرة رسن حسن21

2009/2008مسائيعبير علي فرج22

2009/2008مسائيعدنان فرحان علي23

2009/2008مسائيعدي محمد جلوب24

2009/2008صباحيعلي حسن عبيد25

2009/2008مسائيعلي حسين مهدي26



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2009/2008مسائيعلي عبد العليم عبد المنعم27

2009/2008صباحيغزوان كريم حمود28

2009/2008مسائيفرج حسن كاظم29

2009/2008مسائيفيصل حسين محمد30

2009/2008مسائيقاسم لعيبي حسن31

2009/2008صباحيلقاء وصفي محمد علي32

2009/2008مسائيماجد شخير فياض33

2009/2008مسائيمجيد مزهر مجيد34

2009/2008مسائيمحمد طاهر طالب35

2009/2008مسائيمحمد عبد الهادي حاتم36

2009/2008مسائيمهدي ضاحي طه37

2009/2008مسائيهاشم ماهود عيسى38

2009/2008صباحيوداد محمد احمد39

2009/2008صباحيوئام غانم عبد الرضا40

2009/2008مسائيياسين عباس سلمان41

2009/2008مسائييحيى جاسم محمد خضير42

2010/2009صباحيابتهال ضياء ناصر1

2010/2009مسائيازهار رشك كاظم2

2010/2009مسائياكرام محمود علي3

2010/2009مسائيامل علي جاسم4

2010/2009مسائياياد مرزة نور5

2010/2009صباحيايناس عبد المحسن محمد6

2010/2009مسائيبشرى رضا محمد7

2010/2009مسائيتهاني حكمت فارس8

2010/2009مسائيثعبان جودة زبون9

2010/2009صباحيحسن علي احمد10

2010/2009صباحيدالل طالب قاسم11

2010/2009مسائيرعد هادي مهدي12

2010/2009مسائيرياض عبيد جاسم 13

معلق2010/2009مسائيسعد رشيد عبد الحميد14

2010/2009مسائيسعدي علي حسين15

2010/2009مسائيسالم مريوش جازع16

2010/2009مسائيصالح كاظم حسين17

2010/2009مسائيضمياء حمزة ملك18

2010/2009مسائيظافر عبد االمير عبد اللطيف19



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2010/2009مسائيعباس مارد علوان20

2010/2009مسائيعبد الكريم محسن21

2010/2009مسائيعالء هاشم حسين22

2010/2009مسائيعلي حسن علكم23

2010/2009مسائيعلي حميد عزيز24

2010/2009مسائيعلي صالح مهدي25

2010/2009مسائيعلي ناصر خماط26

2010/2009مسائيعلي نزال علي27

2010/2009مسائيغازي ياسين طه28

2010/2009مسائيفاضل خالد احمد29

معلق2010/2009مسائيفاضل كاظم جواد30

2010/2009مسائيفؤاد رسول جعفر31

2010/2009مسائيقاسم مكي حمادي32

2010/2009مسائيماجد حميد عبد الحسن33

2010/2009مسائيماجد دعير كلش34

2010/2009مسائيمحمد جواد كاظم نجم35

2010/2009مسائيمحمد كاظم دهش مري36

2010/2009صباحيمرتضى غازي عبد العزيز37

2010/2009صباحيمرتضى محمد سلمان38

2010/2009صباحيمضر محمد علي موسى39

2010/2009صباحيمها سلطان نعيثل40

2010/2009صباحيمهند كريم كاظم41

2010/2009مسائينجم عبد االمير حمادي42

2010/2009مسائيندى عباس حسن43

2010/2009صباحينور عباس علي44

2010/2009صباحينورس رشيد طه45

2010/2009صباحيهبة عباس عبد كاظم46

2011/2010صباحياثير عباس جلوب حسين 2

2011/2010صباحياثير كاظم جريد 3

2011/2010مسائياحمد اياد حبيب4

2011/2010مسائياحمد جاسم ياسين5

2011/2010صباحياحمد شهاب احمد ياس 6

2011/2010صباحياحمد كريم شعالن حمد 7

2011/2010صباحياسراء غافل كاظم 8

2011/2010صباحياسماء لطيف علي 9



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2011/2010صباحياكرام عقيل مهدي 10

2011/2010صباحياالء حسن علي حسين  11

2011/2010صباحياالء حسين علي 12

2011/2010مسائياالء موسى احمد 13

2011/2010مسائيامير صبري جواد14

2011/2010مسائيانعام عبد الحسين جليل15

2011/2010مسائيانعام محمد رضا16

2011/2010صباحيايات منهاج عبد الحميد 17

2011/2010صباحيايفان كاظم حسين 18

2011/2010صباحيايالف فؤاد حمود19

2011/2010مسائيايمان اموري علي20

2011/2010مسائيايمان صادق رزوقي21

2011/2010صباحيايناس حسين علي 22

2011/2010مسائيبتول حسين عبيد23

2011/2010صباحيبراق جاسم حميد 24

2011/2010صباحيبهاء الدين علي حمود25

2011/2010صباحيثائر محمد جابر 26

2011/2010مسائيجاسم محمد جايش27

2011/2010مسائيجاسم محمد علي خضير28

2011/2010مسائيجعفر كاظم حسين29

2011/2010مسائيجمال كبسون حميد30

2011/2010مسائيجواد كاظم رهيف31

2011/2010مسائيحسام محمد علي32

2011/2010مسائيحسن ربيع كاطع33

2011/2010مسائيحسن سكران حسن 34

2011/2010مسائيحسن سلطان معيدي35

2011/2010مسائيحسن شناوه صعيصع36

2011/2010مسائيحسن علي محمد37

2011/2010مسائيحسن محمد سلمان38

2011/2010مسائيحسين عبد الغني حسين39

2011/2010مسائيحسين علي نصيف40

2011/2010مسائيحميد سعد ابو الريش41

2011/2010مسائيحنان محمد مجيد42

2011/2010مسائيحوراء علي عبد علي43

2011/2010صباحيحوراء علي عكله 44



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2011/2010صباحيحيدر باقر جار هللا 45

2011/2010صباحيحيدر جاسم حاجم سلطان 46

2011/2010مسائيحيدر حسين عيدان47

2011/2010صباحيحيدر حميد نعمه  48

2011/2010مسائيحيدر غازي تايه49

2011/2010مسائيخالد جبار صادق50

2011/2010مسائيخالد داود محمد51

2011/2010مسائيخالد عبد الجبار عبد الحسين52

2011/2010مسائيخالد متاني معال53

2011/2010صباحيخلود حميد عزيز 54

2011/2010صباحيخلود مرعيد كاظم 55

2011/2010مسائيدريد عباس سلمان56

2011/2010صباحيدعاء ضياء محسن 57

2011/2010صباحيدنيا رحمن بدر خشان 58

2011/2010مسائيذو الفقار عالء جاسم 59

معلق2011/2010مسائيرافع زامل فنجان60

2011/2010مسائيرعد خليل غاجي61

2011/2010صباحيرغد حسن علي 62

2011/2010صباحيريناس رحيم عباس 63

2011/2010صباحيزمن رشيد عكله 64

2011/2010صباحيزين العابدين علي عبد الرزاق65

2011/2010صباحيزينب علي عبد الحسين 66

2011/2010صباحيزينب غازي موسى 67

2011/2010مسائيزينب قاسم علي68

2011/2010مسائيسارة قيس حميد69

2011/2010صباحيساره حقي اسماعيل 70

2011/2010صباحيسالي ثامر موسى محمد 71

2011/2010صباحيسحر لعيبي رشم72

2011/2010مسائيسعد كريم عبود جاسم73

2011/2010مسائيسعيد عبد الحسين سعيد74

2011/2010مسائيسالم مهدي تقي75

2011/2010صباحيسماء كاظم سلمان 76

2011/2010مسائيسهام مهدي حمود77

معلق2011/2010مسائيشذا صالح حيدر78

2011/2010صباحيشهد حسين جاسم 79



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2011/2010صباحيصابرين كاظم خلف80

2011/2010مسائيصادق عامر محمد 81

2011/2010صباحيصادق كامل حاتم82

2011/2010مسائيصبر عجيب عبد83

2011/2010مسائيصفاء هادي جاسم84

2011/2010صباحيضياء مالك كاني 85

2011/2010مسائيطارق عوده مري مهدي86

2011/2010مسائيطالب موسى عبيد87

2011/2010مسائيعادل خنجر ظاهر خليل88

2011/2010مسائيعادل عبد المطلب عبد الحسين89

2011/2010مسائيعامر سلمان عبد علي90

2011/2010مسائيعامر عبد علي احمد91

2011/2010مسائيعامر علي خليفه92

2011/2010مسائيعباس كاظم سلمان93

2011/2010صباحيعباس نعيم عويز94

2011/2010مسائيعباس واشي محسن95

2011/2010مسائيعبد االمير حاوي عبد رهيج96

2011/2010صباحيعبد الرزاق سعد رشيد97

2011/2010مسائيعبد الكريم عبد الصاحب98

2011/2010مسائيعبد الكريم كاظم حسن99

2011/2010صباحيعبد هللا سعد حسن 100

2011/2010صباحيعدي قحطان رسن 101

2011/2010مسائيعذراء عبد مندوب102

2011/2010مسائيعصام شاكر عوده103

2011/2010مسائيعلي حسين جاسم 104

2011/2010صباحيعلي حكمت عباس105

2011/2010صباحيعلي صباح عبيد106

2011/2010صباحيعلي عبد االمير رشيد107

2011/2010مسائيعلي عبد الرحمن علي108

2011/2010صباحيعلي عبد شعيبث109

2011/2010مسائيعلي مجبل هادي 110

2011/2010مسائيعلي نعيم محمد والي111

2011/2010مسائيعلي هالل طاهر112

2011/2010مسائيعلي وهاب حسين113

2011/2010صباحيعلياء حسين عبد الهادي114



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2011/2010مسائيعماد سهيل محمد 115

2011/2010صباحيعمار حسين علي116

2011/2010صباحيعمار عبد الرحمن زيدان117

2011/2010صباحيعمار محسن مالح118

2011/2010مسائيعمر حمزه فاضل كريم119

2011/2010مسائيغالب عبد شعيبث120

2011/2010مسائيغزوان عبد المنعم121

2011/2010صباحيغفران سالم رشيد122

2011/2010مسائيغنيه حسون محمد 123

2011/2010مسائيفاتك وهاب موسى124

2011/2010مسائيفالح حسن محمدعبد الرضا125

2011/2010صباحيفخر الدين حاتم فخري126

2011/2010صباحيفرح شاكر مجيدعلي127

2011/2010مسائيفردوس كاظم حسين128

2011/2010مسائيفليحه عزيز علوان129

2011/2010مسائيفواز حامد درج130

2011/2010مسائيقائد عبد الزهره عطيوي131

2011/2010مسائيقيصر عبد العباس فاضل132

2011/2010صباحيقيصر عبد جاسم طه133

2011/2010مسائيكاسب فخري حاتم134

2011/2010مسائيكاظم حمادي يوسف1

2011/2010مسائيكاظم قدوري جعفر135

2011/2010صباحيكتمان سلمان ساجث136

2011/2010مسائيكريم محمود سلمان 137

2011/2010مسائيلمى حسني محمود138

2011/2010مسائيلؤي ابراهيم محمد139

2011/2010صباحيلؤي شريف عطيه 140

2011/2010صباحيليلى محمد جاسم141

2011/2010مسائيماجد حسين صالح 142

2011/2010مسائيماجد محسن خزعل143

2011/2010مسائيمازن داود عليوي144

2011/2010صباحيمحمد جبار حنتاو145

2011/2010مسائيمحمد خليفه علي146

2011/2010صباحيمحمد رعد عباس147

2011/2010مسائيمحمد زامل كاظم محمد148



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2011/2010مسائيمحمد شياع فهد149

2011/2010مسائيمحمد عبد االئمه هاشم150

2011/2010مسائيمحمد علي محمد صالح151

2011/2010مسائيمحمد عواد منشد152

2011/2010صباحيمحمد قاسم حميد153

2011/2010صباحيمحمد كاظم محسن154

2011/2010مسائيمحمد نورالدين سلمان 155

2011/2010مسائيمديحه عزيز علوان156

2011/2010مسائيمراد كريم سلمان 157

2011/2010مسائيمرتضى محمد عوده158

2011/2010صباحيمرتضى ناظم ناجي 159

2011/2010صباحيمروه قاسم محمد 160

2011/2010صباحيمروه وليد عبيد 161

2011/2010صباحيمريم فريق حسن 162

2011/2010صباحيمريم كريم مطر 163

2011/2010مسائيمصطفى محمد نايف164

2011/2010صباحيمظفر رعد عباس165

2011/2010صباحيمنار صالح حسن166

2011/2010مسائيمنتظر جواد كاظم167

2011/2010مسائيمهدي محمد حسين جعفر168

2011/2010مسائيمهند خميس احمد سبع169

2011/2010مسائيمهند عبد الرزاق سهيل170

2011/2010مسائيمهند عبد عليوي171

2011/2010مسائيموسى عباس عواد172

2011/2010مسائيميثم حسين عبد االمير173

2011/2010صباحيميرفت محمد صالح 174

2011/2010صباحيميس علي ناصر175

2011/2010مسائيميسم ياسين طارش176

2011/2010مسائيناهض هادي مهدي177

2011/2010مسائينجاه صدام جبر178

2011/2010مسائينضال درويش كاظم علي179

2011/2010مسائينعمه حمزه حسين عباس180

2011/2010صباحينور جبار راشد 181

2011/2010صباحينور صبحي عبد الحسين 182

2011/2010صباحينور مهدي عبد الحسن183



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2011/2010مسائينوري عبد هارف184

2011/2010صباحيهاجر فالح عبد الحسن185

2011/2010مسائيهدى جاسم محمد ابراهيم186

2011/2010مسائيهديه غضبان عنب187

2011/2010صباحيهمسه رياض علي 188

2011/2010مسائيهناء طه محمود احمد189

2011/2010صباحيورود سعد مهدي 190

2011/2010صباحيوسام جاسم محمد191

2011/2010صباحيوفاء خالد خلف192

2011/2010صباحيوفاء كامل سلمان 193

2011/2010مسائيياسين طه ياسين 194

2012/2011مسائيابتسام علي كاظم1

2012/2011مسائيابتسام محمد علي حسين2

2012/2011صباحيابتهال علي منهل3

2012/2011مسائيابراهيم رجب محمد4

2012/2011مسائيابراهيم عباس ابراهيم5

2012/2011صباحياثير جاسم محمد6

2012/2011مسائياحمد جبار زبون7

2012/2011مسائياحمد جمعة مويز8

2012/2011مسائياحمد رحيم عبد  9

2012/2011مسائياحمد سلمان فاضل10

2012/2011مسائياحمد عبد الكريم عبد الصاحب11

2012/2011صباحياحمد عبد حنوان12

2012/2011مسائياحمد عزيز علوان13

2012/2011مسائياحمد عنيد منصور 14

2012/2011مسائياحمد قحطان حسين15

2012/2011مسائياحمد مشكور عبد الخان16

2012/2011مسائياحمد هاشم صكبان17

2012/2011مسائيادريس علي حسين18

2012/2011صباحيازل منذر عجيل 19

2012/2011مسائياسامة حميد عبود20

2012/2011صباحياسعد كرار مزحم 21

2012/2011مسائياسالم محسن علوان22

2012/2011مسائياكرم كريم جبار23

2012/2011مسائيامل رضا محمد24



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2012/2011مسائيامير خير هللا حسين25

2012/2011صباحيامير سمير عبد االمير 26

2012/2011مسائياميرة جاسم حمودي27

2012/2011مسائيانتصار عطية علوان28

2012/2011مسائياياد سلطان ابراهيم     29

2012/2011مسائياياد عبود حمود30

2012/2011مسائيايمان رجب حسين31

2012/2011مسائيايناس محمد عبد الجبار عبد الوهاب32

2012/2011صباحيأمل كامل محمد33

2012/2011مسائيبادع فالح بادع34

2012/2011مسائيباسم فليح ياسر35

2012/2011مسائيباسم محمد شتيت36

2012/2011صباحيبراء صباح اسماعيل37

2012/2011مسائيبسام حاتم محسن38

2012/2011مسائيبسام محمد تقي39

2012/2011مسائيبشار حسن علي40

2012/2011مسائيبشرى حسن متعب41

2012/2011مسائيبشرى عبد الجبار صالح42

2012/2011مسائيبشرى محمد علي43

2012/2011مسائيبشير زبون شلش44

2012/2011مسائيبالل علي حسين 45

2012/2011صباحيبلقيس عباس مرزوك46

2012/2011مسائيبلقيس كاظم سلمان47

2012/2011مسائيجاعد علي عويد 48

2012/2011مسائيجبار عبد هللا جالي 49

2012/2011مسائيجعفر عزيز جياد50

2012/2011مسائيجمال عبد جياد51

2012/2011مسائيجمعة علكم عويز52

2012/2011مسائيجهاد كاظم محمد53

2012/2011مسائيجياد سلمان محمد54

2012/2011مسائيحاتم عبد كيطان55

معلق2012/2011مسائيحسام الدين الزم وهيب56

2012/2011صباحيحسام عباس مرزوك57

2012/2011صباحيحسام ناصر حسين 58

2012/2011مسائيحسن اكديمي رجب59



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2012/2011مسائيحسن موفق عبد الخان60

2012/2011مسائيحسين جبار جابر61

2012/2011مسائيحسين دويج عبد هللا62

2012/2011مسائيحسين رضا صالح63

2012/2011مسائيحسين سلمان عبود ناجي64

2012/2011مسائيحسين عبد هللا شاكر65

2012/2011مسائيحسين عبد عبيد66

2012/2011مسائيحسين علي حيدر 67

2012/2011مسائيحسين علي هاشم68

معلق2012/2011مسائيحسين محمد رضا الحيدري69

2012/2011صباحيحسين محمد علي عباس70

2012/2011صباحيحمدية عبد الحسين حسن 71

2012/2011مسائيحميد عبد السادة مريهج72

2012/2011مسائيحنان عبد علي عبود73

2012/2011مسائيحيدر حاتم محمد علي74

2012/2011مسائيحيدر سعيد اسماعيل75

2012/2011مسائيحيدر شولي سعد76

2012/2011مسائيحيدر طالب فليح   77

2012/2011مسائيحيدر عبد الكريم نصيف  78

2012/2011مسائيحيدر فاضل حسن79

2012/2011صباحيحيدر مالح مهدي80

2012/2011مسائيحيدر نزار كاظم81

2012/2011مسائيخالد جمال علي82

2012/2011مسائيخالد حسن حاتم   83

2012/2011صباحيختام كامل عبدهللا84

2012/2011مسائيخضير عباس مردان85

2012/2011صباحيخلود منذر حسين86

2012/2011صباحيخميس مطشر كاظم 87

2012/2011مسائيدحام صبار عبد88

2012/2011صباحيدعاء خالد خلف 89

2012/2011مسائيراشد حسين علي90

2012/2011صباحيرامية علي سلمان91

2012/2011صباحيرانيا مهدي مطشر92

2012/2011مسائيرائد اسماعيل محمود93

2012/2011مسائيرائد حسن محسن94



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2012/2011مسائيرائد كاظم سلمان95

2012/2011مسائيرجاء مجيد احمد96

2012/2011مسائيرحاب صالح مطرود97

2012/2011صباحيرحاب فاضل عباس 98

2012/2011مسائيرسول عبد الزهرة فرحان99

2012/2011مسائيرضية خلف عبار100

2012/2011صباحيرعد خليف علي حبيب 101

2012/2011مسائيرعد سعدي عبد الرزاق   102

2012/2011مسائيرغد ثامر سلمان103

2012/2011صباحيرغد عبد الحسين هادي 104

2012/2011مسائيرفعت فيض هللا مهدي105

2012/2011صباحيرنا احمد جواد 106

2012/2011صباحيرهام مكي حسن107

2012/2011صباحيرواء طه علوان 108

2012/2011مسائيرياض حنون هاتو109

2012/2011مسائيرياض محمد راضي110

2012/2011صباحيزهراء احمد ميثم 111

2012/2011صباحيزهراء جعفر حبيب 112

2012/2011مسائيزهرة راضي خفي113

2012/2011صباحيزياد طارق مرعيد 114

2012/2011صباحيزينب خنجر خريب115

2012/2011صباحيزينب عبد الزهرة علي116

2012/2011صباحيزينب قاسم زيدان117

2012/2011صباحيزينب نادر مطر 118

2012/2011مسائيساجدة عبد الزهرة شنيشل119

2012/2011مسائيسامال عبد هللا عباس120

2012/2011مسائيساهرة حسين غضبان121

2012/2011مسائيستار عبد جابر122

2012/2011مسائيسرمد جبار ياره123

2012/2011مسائيسعد رحيم محمد مرهج124

2012/2011مسائيسعد كريم صالح فهد125

2012/2011مسائيسليم عبد الكاظم طالب حسن126

2012/2011صباحيسمراء حسين عبد شالل 127

2012/2011مسائيسندس عذافة لعيبي128

2012/2011مسائيسهام نوري عباس129



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2012/2011صباحيسهى علي جميل 130

2012/2011مسائيسهيل عبد دلز131

2012/2011صباحيسيماء ماجد حسين 132

2012/2011مسائيشذى سالم فليح133

2012/2011مسائيشهد عامر محسن134

2012/2011مسائيصايل شهاب حمد135

2012/2011مسائيصبيحة طالب علي136

2012/2011صباحيصفا صادق ابراهيم حسن137

2012/2011صباحيصفاء حمودي جبار138

2012/2011مسائيصفاء شاكر جبر139

2012/2011مسائيصفاء محمد قدوري140

2012/2011صباحيصالح اياد حبيب علوان141

2012/2011مسائيصالح مهدي عبد االمير142

2012/2011مسائيصالح مهدي علوان143

2012/2011صباحيضحى موفق حمادي 144

2012/2011مسائيضمياء اسماعيل هزيم145

2012/2011صباحيضمياء خليل خضير 146

2012/2011مسائيضياء محمود سالم147

2012/2011مسائيطالب جعفر سلمان148

2012/2011مسائيطالب محمد حسن149

2012/2011مسائيطه مهدي عبد150

2012/2011مسائيعادل هادي حسين 151

2012/2011مسائيعامر عليوي نعيمة152

2012/2011مسائيعامر نايف كاظم 153

2012/2011صباحيعباس باسل عبد 154

2012/2011مسائيعباس حسين صالح155

2012/2011مسائيعباس شرهان راضي156

2012/2011مسائيعباس شياع صابر157

2012/2011مسائيعباس عاتي حمد158

2012/2011صباحيعباس عبد الصاحب حمودي 159

2012/2011مسائيعباس علي مطلك 160

2012/2011مسائيعبد االمير محمد كاظم161

2012/2011مسائيعبد الجبار شوقي خليل162

2012/2011مسائيعبد الحسين سيد خيوان163

2012/2011مسائيعبد الرضا خضير عيدان164



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2012/2011مسائيعبد الستار بدر خشان165

2012/2011مسائيعبد اللطيف مرجان كاظم166

2012/2011مسائيعبد هللا اسامة عبد هللا167

2012/2011مسائيعبد هللا رياض عداي168

2012/2011مسائيعدنان حسين عبد169

2012/2011مسائيعزيز حسين محمد170

2012/2011مسائيعالء داود سالم171

2012/2011صباحيعالء عبد الحسن الزم172

2012/2011صباحيعلي ابراهيم مرزوق173

2012/2011مسائيعلي حسين علوان174

2012/2011صباحيعلي خليل ابراهيم175

2012/2011مسائيعلي رعد محمد عبود176

2012/2011مسائيعلي كريم جاسم177

2012/2011مسائيعلي كريم جبر178

2012/2011صباحيعلي كريم عبد الرحمن 179

2012/2011مسائيعلي كريم علي حسين180

2012/2011مسائيعلي محمد ابراهيم181

2012/2011مسائيعلي محمد حاتم182

2012/2011مسائيعلياء جعفر كاظم183

2012/2011مسائيعلياء شنشل جديع184

2012/2011مسائيعمار حاتم محمد185

2012/2011صباحيغفران جمعة راضي186

2012/2011صباحيغفران عدنان عبد االمير187

2012/2011مسائيغفران عدنان علي 188

2012/2011مسائيفارس عبد الرضا فارس189

2012/2011مسائيفاضل ابو الهيل راضي190

2012/2011مسائيفاضل رحيم محمد191

2012/2011مسائيفاضل محمد عبد ابراهيم192

2012/2011مسائيفاضل مغتاض عباس193

2012/2011مسائيفاطمة محمد جبر194

2012/2011صباحيفائزة عبد الستار مراح195

2012/2011مسائيفراس وهيب اسد196

2012/2011صباحيفلاير مجيد بعيوي 197

2012/2011مسائيفكرت انور لطفي198

2012/2011مسائيفليحة حسن عبد علي199



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2012/2011مسائيفوزية حسين عبد200

2012/2011مسائيفؤاد عيدان موسى201

2012/2011صباحيقاسم خزعل احمد 202

2012/2011مسائيقطر الندى عبد الرزاق203

2012/2011مسائيكاظم حسن جدوع204

2012/2011مسائيكامل ارحيمة كطان205

2012/2011مسائيكامل محمد علي206

2012/2011مسائيكريم فرحان عباس207

2012/2011مسائيكريم يوسف حسين208

2012/2011مسائيليث طه ياسين209

2012/2011صباحيليالك عبد هللا  نصر عباس 210

2012/2011مسائيماجد حامد ناموس 211

2012/2011مسائيماجدة خليل وحيد212

2012/2011مسائيمالك حسن محمد213

2012/2011مسائيمالك عطوان موسى214

2012/2011مسائيمجيد كاظم عبد النبي215

2012/2011مسائيمجيدة كامل منصور216

2012/2011مسائيمحسن تبينه كاظم217

2012/2011مسائيمحسن عبد الواحد وداعه218

2012/2011مسائيمحسن فاضل علوان219

2012/2011مسائيمحمد ابراهيم خليل حمودي220

2012/2011مسائيمحمد جاسم شالل221

2012/2011مسائيمحمد حسن عذب222

2012/2011مسائيمحمد خزعل عباس 223

2012/2011مسائيمحمد سالم سعدون224

2012/2011مسائيمحمد سلمان حرز225

2012/2011صباحيمحمد عبد الرضا رحمة226

2012/2011صباحيمحمد عالء كاظم227

2012/2011مسائيمحمد فاضل نوشي محمد 228

2012/2011مسائيمحمد كريم مهدي الشيباني229

2012/2011مسائيمحمد لفتة محسن230

2012/2011صباحيمحمد يحيى كاظم231

2012/2011مسائيمحمود فرحان يوسف232

2012/2011صباحيمروة شنان نعيم233

2012/2011صباحيمروة عامر ابراهيم 234



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2012/2011صباحيمروة ماجد محمد235

2012/2011صباحيمريم جبار محمد 236

2012/2011صباحيمريم حسين عسكر237

2012/2011مسائيمسلم عمار عبد الهادي 238

2012/2011مسائيمشتاق عودة ادهام239

2012/2011مسائيمصطفى طارق سلمان 240

2012/2011مسائيمصطفى عبد الغني حسين241

2012/2011مسائيمناهل جعفر حمادي242

2012/2011صباحيمنتظر محي غني243

2012/2011مسائيمنذر حسن سلومي244

2012/2011مسائيمهند عيسى عباس245

2012/2011مسائيميسم عليوي هادي246

2012/2011مسائيناصر فالح مهدي 247

2012/2011صباحينغم سعدون رشيد248

2012/2011مسائينغم عباس رضا  249

2012/2011مسائينوال جواد عبد الكاظم250

2012/2011صباحينور الهدى علي محمد جاسم251

2012/2011صباحينور الهدى غازي محمد  252

2012/2011صباحينور عادل كمر 253

2012/2011صباحينور كاظم شناوة عبد الزبيدي254

2012/2011صباحينورا داخل حمد 255

2012/2011صباحينيران حميد محسن 256

2012/2011صباحينيران خضر حمدان257

2012/2011مسائيهاشم علي عبد العزيز258

2012/2011صباحيهبة كاطع رسن259

2012/2011مسائيهدى عصام محمد260

2012/2011مسائيهناء شاكر محسن261

2012/2011صباحيهند جعفر غني262

2012/2011صباحيهيام سعدون رشيد 263

2012/2011مسائيهيفاء فرحان عتوك264

2012/2011صباحيوجدان علي عباس  265

2012/2011صباحيود عبد الزهرة عصواد266

2012/2011مسائيوفاء حسين علي267

2012/2011مسائيوئام عبد علي حاتم268

2012/2011صباحيياسر عدنان مهدي269



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2012/2011مسائيياسر مشجل ناصر270

2012/2011مسائييعقوب يوسف اسكندر271

2012/2011صباحييمامة عبد االميرعباس272

2012/2011صباحييوسف حسن عبد273

2012/2011مسائييوسف دوحي ياسين274

2013/2012مسائيابتسام محمد خلف حزام السوداني 1

2013/2012مسائيابراهيم سامي ابراهيم عويد الطاهر2

2013/2012صباحيابراهيم ضاحي طه 3

2013/2012صباحيابراهيم عزيزابراهيم حبيب4

2013/2012صباحياثير عادل خلف علي المالكي 5

2013/2012مسائياحسان كاظم عبد الحسين مرهون الجبوري 6

2013/2012صباحياحمد بكر رمضان قادر 7

2013/2012صباحياحمد حسين محمد خلف التميمي 8

2013/2012صباحياحمد خلف حميد ربيع الماجدي9

2013/2012صباحياحمد راوي نمر درجال الزيدي 10

2013/2012صباحياحمد رشيد مجيد دخان ال ربيعة11

2013/2012مسائياحمد صبيح مطر عذيب 12

2013/2012مسائياحمد عباس مهدي صالح الكبيسي 13

معلق2013/2012مسائياحمد عبد الواحد جوني العبودي14

2013/2012مسائياحمد فاضل حمود حسون المحياوي 15

2013/2012مسائياحمد قاسم رسن سلوم الساعدي16

2013/2012صباحياحمد ناصر سعدون زاجي الموسوي 17

2013/2012مسائيازهار خضر حياوي اسميم العكيلي 18

2013/2012مسائياستناد محمد كريم محمد الخربالي 19

2013/2012صباحياسراء جبار حميد مزبان التميمي 20

2013/2012صباحياسراء طاهر عبد الحسن باقر الحياوي21

2013/2012صباحياسراء عادل جاسم حمادي القيسي 22

2013/2012صباحياسراء كريم حسين سلمان التميمي23

2013/2012مسائياسراء مزهر حنون الساعدي 24

2013/2012صباحياسماء حسين علي فرحان الكناني 25

2013/2012صباحياشرف كريم عبيد موسى السعدي 26

2013/2012صباحياعراف صالح عبد علي االسدي27

2013/2012مسائيافراح عباس عبد علي الصادق28

2013/2012صباحيافراح عطيه خلف مطشر الساعدي29

2013/2012صباحياكرم عبد الرحيم مذخور مهاوي المذخوري30



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2013/2012مسائياكرم مجيد محمد علي جياد 31

2013/2012صباحيامال حمود مشكور حمود ال ابراهيم32

2013/2012مسائيامل كاظم سلمان ثجر الموسوي 33

2013/2012صباحيامير جابر عبد هللا خسباك34

2013/2012مسائيامير محمد علي عبد االمير مهدي الحرباوي 35

2013/2012مسائيانتصار عبد الجبار خنيصر ال ناصر 36

2013/2012مسائيانعام عبد المهدي كاظم احمد العبودي 37

2013/2012صباحيإزهار غالي محمد زيارة الشويلي38

2013/2012صباحيإستبرق علي فاضل علو39

2013/2012صباحيأالء خليل ابراهيم زغروت الدليمي40

2013/2012مسائيباقر كريم غيالن خريبط البيضاني41

2013/2012مسائيبشار عباس عبد سلمان الخضيري 42

2013/2012مسائيبشرى عبد الرزاق عبد الحسين مال هللا الطائي43

2013/2012مسائيبشرى كريم حمزة فتالوي 44

2013/2012مسائيبالل عبد الحميد داخل علي الجعيفري45

2013/2012مسائيبيداء جليل جبار موسى الموسوي 46

2013/2012صباحيبيداء جواد حنش العابدي 47

2013/2012مسائيتيسير ابراهيم جبار المشهداني48

2013/2012مسائيثابت عبد الغني عبد الرزاق رسول العطار49

2013/2012مسائيثامر محمد حسين علي الرماحي 50

2013/2012مسائيثامر محمد عبد هللا جاسم السوداني 51

2013/2012صباحيجاسم حسين علوان لطيف الدليمي 52

2013/2012مسائيجاسم عبد الحسن عباس صباح 53

2013/2012مسائيجاسم علي عبد الحسن الربيعي54

2013/2012مسائيجاسم محمد حسن علي العلياوي 55

2013/2012صباحيجعفر صدام تركي حسن الحمزاوي56

2013/2012مسائيجعفر عبد الجبار جعفر محمد الشبيبي 57

2013/2012صباحيجعفر يوده غليس مصلح 58

2013/2012مسائيجمال محمود نومان العبيدي 59

2013/2012مسائيحاتم جبر خلف المكصوصي60

2013/2012مسائيحامد جواد كنيهر عوده طائي 61

2013/2012صباحيحسام صادق جعيجع دخيل 62

2013/2012مسائيحسن ثويني مجلي عبد هللا الزيدي 63

2013/2012صباحيحسن سعد عطيه عبد عبد الرحمن النجيه 64

2013/2012مسائيحسن عباس فاضل فهد العبيدي 65



خريجي قسم القانون

المالحظاتسنة التخرجالدراسةاسم الطالبت

2013/2012صباحيحسن عبدهللا علوان سلمان الشمري66

2013/2012صباحيحسن محمد حمود محمد67

2013/2012مسائيحسنين طارق عباس محمد الطحان68

2013/2012صباحيحسين سلطان مري صالح العكيلي 69

2013/2012صباحيحسين عادل محمد راضي المنذري70

2013/2012مسائيحسين كاظم حسن محمد علي الحائري 71
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