
 القسم         اسماء الطلبة                  الرقم االمتحاني
 القانون                               محمد علً الله عبد عادل                   170610777122

 القانون                            حسٌن امٌن محمد عادل هٌل ره                  170610266724

 القانون                                    لطٌف محمد حسن أنجً                  170611006772

 القانون                                رجا الله عبد علً هدام                     200610702714

 القانون                                عزت احمد شهاب نوراي                    170611284738

 القانون                                 ٌوسف كرٌم جمال موسى                   210610707724

 القانون                                  محمد غازي حسٌن زٌنب                   170611284710

 القانون                                 عمر نعمان قهرمان اٌمان                   170611221778

 القانون                               عباس شاكر محمود روٌده                    170611021777

 القانون                                   قادر حسٌن نجاة ٌوسف                   170610273723

 القانون                              صالح محمد الرحمن عبد براء                  170611027708

 القانون                                    علً قمبر محمود بانه                    170611221700

 لقانونا                                  حسٌن اسماعٌل خلٌل علً                  170610704724

 القانون                              صالح محمد عبدل رشٌد اٌمان                  170611221777

 القانون                               نصٌف خلٌل إسماعٌل إبراهٌم                  170610776770

 القانون                                       قاسم فائق ٌشار عائشه                  170611073778

 القانون                                        قاسم قادر نبراس علً                 170610768721

 القانون                                     غفور خضر صالح اٌمان                  170611046775

 القانون                                   قادر احمد سعٌد و بٌشره                  170610266712

 القانون                                      محمد جاسم مظهر منشد                 170610148084

 القانون                                 لهال عبد صدٌق خالد آي شن                 170611038711

 القانون                                          جبر مداح محمد زٌد                  200610702776

 القانون                                        بٌبً حسٌن توفٌق هدٌل               170611071723

 القانون                               ابراهٌم محمد معالً الملك عبد                170610704721

 القانون                                     فتاح القادر عبد رعد وسام               170610148104

 لقانونا                                    عباس غفور كامران كٌنشن               170611223737



 القانون                     المجٌد عبد الرحمن عبد نبز رٌاد هه                            170610266774

 القانون                                     أسعد علً عبٌد ئارام                             170610252770

 القانون                                  صابر هالل عبد زٌنل دنٌا                           170611038778

 القانون                                   عباس جلٌل سلمً آجٌن                            170611078770

 القانون                            الل ه عبد محمود احمد جه نكى                          170610251776

 القانون                                   عساف ابراهٌم احمد علً                         170610148005

 القانون                                      فتاح فاتح صباح محمد                          170610200766

 القانون                                فرحان جربوع نوري تونس                         170611030701

 القانون                                      احمد محسن قاسم رنٌن                         170611053714

 القانون                                      حسن حسٌن بالل ئاري                         170610200771

 القانون                          محمود الدٌن محً الدٌن كٌف احمد                       170610266778

 القانون                              مصطفى نوري الدٌن صدر زارا                       170611235711

 القانون                                    حسن قادر مٌراال عبد أزهار                      170611002770

 القانون                                     احمد الدٌن نور صفاء نور                      170611000712

 القانون                                       سعٌد صالح سعٌد سجاد                      170610700708

 نونالقا                                      نوري احمد محمد ٌونس                      170610205718

 القانون                           صالح محمد قادر امٌن محمد زوارد                    170610266718

 القانون                               الله عبد احمد سعد الكرٌم بدع                     170610768716

 القانون                                 نٌاسٌ علً محمد سالم اسراء                    170611012771

 القانون                                          رسول عمر انور الئا                     170611221770

 القانون                                       محمود سعد حسٌن غٌث                    170610700737

 القانون                                        مجٌد محمد رضا ٌوسف                   170610711766

 القانون                                        احمد محمد حكمت روند                   170610266726

 القانون                                      احمد محمد حكمت ز وه ره                 170610266725

 القانون                          مصطفى الدٌن صالح القادر عبد زبٌدة                 170611284706

 القانون                                    أسماعٌل رضا صاحب دالٌدا                  170611241777

 القانون                                سعدون عونً الدٌن شمس محمد                170610275742



 القانون                        صالح محمد السالم عبد مصطفى                              170610711756

 القانون                             لهال عبد سامً حسام سهم                               170610768712

 القانون                             جوامٌر علً كامران جوامٌر                            170610266713

 القانون                                 كرٌم محمد فاتح هٌوا                                170610270715

 القانون                                 عباس خضر اٌوب رؤٌا                             170611052778

 القانون                                الغنً عبد ناصر جمال هبة                           170611027766

 القانون                             محمد الكرٌم عبد عدنان رٌان                           170611240702

 القانون                                  جركز حمك حمودي هٌثم                           170610770767

 لقانونا                                 احمد خلٌل رؤوف سفٌو                           170610770772

 القانون                                     خالد محمد جمال ساره                          170611237774

 القانون                                  عواد مٌاح محمد حمود                            170610761772

 لقانونا                                 محمد عثمان عمر اسماء                           170611027774

 القانون                                  عٌاده حمٌد سعدي زٌد                            170610768707

 القانون                              علً رمضان حسٌن رباز سه                          170610251701

 القانون                              مصطفى احمد سامً مالك                           170611006735

 القانون                            غافل العباس عبد كاظم علً                           170610767757

 القانون                    المجٌد عبد وهبً المجٌد عبد ٌوسف                          170610767071

 القانون                                  نالشع نجم محمود مالك                          170611014721

 القانون                               صدٌق برهان فرمان كلثوم                          170611235724

 القانون                              خلف حمٌد هالل خٌر محمد                          170610777155

 القانون                              حارب سحل الكرٌم عبد غانم                         170610170720

 القانون                               صالح مهدي محمد مهدي                           170610767732

 القانون                                حمد جادر الله عبد احمد                          170610170773

 القانون                                 شمزٌن رحٌم مقداد امٌد                          170610266704

 القانون                               مصطفى نجم قٌس اسمهان                          170611010772

 القانون                                   حمٌد مجٌد احمد اننزه                          170610776071

 القانون                                 رسول مولود راالس لٌنا                           170611220732



 القانون                                  ظاهر حسن خضر محمود                               170610700736

 القانون                                      سلمان محمد محمود طه                             170610170714

 القانون                              قادر صالح ش ره كاكه هار هب                             170611251773

 القانون                                 الله عبد حمٌد صوران اٌمان                           170611222776

 القانون                                      سلمان ابراهٌم عبد ائشهع                            170611017705

 القانون                                       علً محمد جمال علً                              170610768717

 القانون                                          حمٌد صالح خضٌر احمد                        170610766775

 القانون                                          علً حسن ابراهٌم بٌام                          170611227774

 القانون                                       محمد محمود سالم سهى                           170611048776

 القانون                              جمعه محمد عمر عرفان المؤمن عبد                     170610280706

 القانون                                           محمود صالح ٌونس اٌة                       170611170771

 القانون                                          محمد فتاح بهجت عماد                        170610275725

 القانون                                          حسٌن تحسٌن علً مالك                        170611017708

 القانون                                             حمد عبٌد مطلك احمد                       210610733770

 القانون                                         حسٌن حسن محمد شٌركو                      170610202725

 القانون                                            ابراهٌم عاصً مظهر احمد                  170610748772

 القانون                                             محمد عواد محمد برجس                   170610146776

 القانون                                       الرحمن عبد عمر جعفر ئارام                    170610270770

 القانون                                             سلٌم حسٌن علً عدنان                     170610776744

 القانون                                           نادر توفٌق فاتح شازاد                         170610200737

 القانون                                          صغر محمد ٌونس أمٌره                         170611078771

 القانون                                               سعٌد بهرام مظفر محمد                     170610202755

 القانون                                           امٌن قادر مصطفى آسو                        170610253771

 لقانونا                                               رشٌد جالل لقمان صمد                      170610277711

 القانون                                            علً جراد محمد برهان                        170610768778

 القانون                                         خالد حسن القادر عبد محمد                       170610761707

 القانون                                             قادر مجٌد نعمان شعبان                       170610778744



 القانون                                   عزٌز فهد اٌاد رائد                                     170610766718

 القانون                              محمد احمد بختٌار حسٌن                                   170610273775

 القانون                               بابٌر محمد شٌرزاد شهاب                                  170610700711

 القانون                           خلٌل الرحمان عبد خضر مرٌم                                170611002721

 القانون                           جاسم احمد الجبار عبد ابراهٌم                                 170510767777

 القانون                           رضا حمه علً محمد هوكر                                      170510767777

 القانون                               خلف زٌدان غسان ادهام                                    170610770707

 القانون                                 سبع فاضل سلٌمان حسٌب                                170610771746

 القانون                                 صالح أحمد شفٌق شاهو                                   170610252773

 القانون                                     محمد زٌنل علً حمزة                                  170610172703

 القانون                         اسماعٌل قادر نامٌ محمد شاو كه                                 170611237764

 القانون                                  علً نجرس محمود حاتم                                  170610170700

 لقانونا                                   بكر محمد جاسم روما                                    170610204774

 القانون                               علً الدٌن نجم خالد وسام                                     170610275760

 القانون                                   احمد رشٌد كرٌم مٌثم                                     170610768742

 القانون                                 صالح عبد خلف سفٌان                                     170610705721

 القانون                        خربال سلٌمان الله عبد مروان                                     170610778014

 القانون                              وفٌقت عزٌز طالب سارا                                       170611230716

 القانون                                 علً محمد محمود احمد                                     170610776704

 لقانونا                                     طه حمٌد رنا                                            170611066707

 القانون                                    بكر شاكر اٌاد نبأ                                        170611010718

 القانون                                  حسن كاظم فٌصل سٌف                                    170610148777

 القانون                           سلٌم مخلف هالل صالح                                         170610711717

 القانون                               كرٌم منصور ناصح امٌن                                     170610266705

 القانون                              وكاع اسماعٌل بشٌر نوارس                                   170611014724

 القانون                                   معٌن كرٌم انور هلمت                                     170610204700

 نونالقا                              حامد توفٌق محمد ئارٌان                                       170611251770



 القانون                            محمد جمعه فالح اٌمان                                    170611027704

 القانون                            جاسم محمود ٌلماز محمد                                 170610768737

 لقانونا                            سعٌد محمد نامق رٌناس                                  170611237728

 القانون                              محمد حسن صالح عمار                                170610705740

 القانون                              عاصً منشد حسٌن هٌه                                170611007741

 القانون                          محمد رسول هالل عبد روند                               170610200737

 القانون                                 عبد طارق زٌاد محمد                               200610775717

 القانون                                 علً فخل جمعه مرٌم                              170611051702

 القانون                                 حسن طٌب ازاد اٌالف                             170611006700

 القانون                                   جسام كرٌم اسراء                                170611223774

 القانون                        الله عبد خلف ٌاسٌن محمود                              170610170730

 القانون                           علً رمضان هالل فتح النه                             170611013718

 القانون                            حسٌن عباس ناظم الله عبد                           170610148147

 القانون                     جوهر الدٌن عز الدٌن نجم تحسٌن                           170610253773

 القانون                                  عبد محمد عبٌد سجى                             170611027734

 القانون                               احمد توفٌق صدٌق بٌمان                           170611227774

 القانون                                     حسن خالد حمد نور                           170611170775

 القانون                                احمد خضر مجٌد ساره                           200611728710

 القانون                                  محمد احمد محمود توله                         170610273773

 القانون                                  رجب احمد اٌاد مٌزر                           170610148171

 القانون                              نامق رفٌق لجال نسك هه                    883 170611254721

 القانون                            عبطان ابراهٌم خلٌفه زاهد                           170610148764

 القانون                                   امٌن فخري دلٌر دانٌه                          170611227777

 القانون                               زوراب رستم جالل جنان                          170611227775

 القانون                               محل طوٌسان صباح االء                          170611052771

 القانون                               معروف جبار محمد احمد                          170610207772

 القانون                                    حمه ازاد محمد اسعد                          170610200778

 القانون                                  صالح حنظل حسن معد                         170610706732



 القانون                         كرٌم خالد كامران دٌدار                                          170610252772

 القانون                         دحام صاحب سطم سفٌان                                         170610778734

 القانون                         صابر محمد نجدت محمد                                         170610280716

 القانون            امٌن محمد الرزاق عبد كامران زٌالن                                        170611231707

 القانون                    حسٌن اسماعٌل مساعد محمود                                        210610774717

 القانون                          علً ابراهٌم علً سندس                                        210611714702

 القانون                            سعٌد حسن علً محمد                                        170610207712

 القانون                            سعٌد مجٌد عدنان محمد                                       170610200777

 القانون                           محمد صابر بهجت محمد                                     170610200764

 القانون                  هالل عبد شفٌق هالل عبد احمد                                       170610280777

 القانون                      ولً علً حسٌن شت رده زه                                       170610276700

 القانون                            خلف محمد صالح سمٌر                                      170610705723

 القانون                                 عمر كنة عمر داحم                                     170610170775

 القانون                             حسن كاظم رشٌد احمد                                      170510775776

 القانون                             صالح علً ٌاسٌن أراز                                     170610202773

 القانون                            سعٌد غازي ٌوسف ناال                                     170610266702

 القانون                                خلف ناظم خالد نور                                     170611014725

 القانون                 سعٌد اسماعٌل مهدي محمد برزان                                     170610275703

 القانون                          خورشٌد رشٌد محمد جزار                                    170610277774

 القانون               العزٌز عبد علً محمد فاروق محمد                                    170610721716

 القانون                            صالح حمد عدنان شروق                                    170611027747

 القانون                            محمد فرهود فرج هاٌده                                     170611223755

 القانون                     محمود مصطفى محمود الحكم                                     170610770700

 القانون                         خورشٌد علً عرفان زٌنب                                     170611076701

 القانون                             حسن محمد اٌوب احمد                                     170610200773

 القانون                                صالح عمر أزاد محمد                                   170610202740

 القانون                                بكر محمد حسٌن ساره                                   170611236777



 القانون                             زٌنل مصطفى حسن زٌنب                                           170611027708

 القانون                                قادر عثمان عرفان ٌام به                                          170611222702

 القانون                                ابراهٌم خلف اٌوب محمد                                          170610767762

 القانون                                    عاٌد ٌسر شوقً احمد                                          200610775774

 القانون                                  محمد حاتم محمد سٌف                                          170610148147

 القانون                           مصطفى خورشٌد قاسم زهراء                                        170611071707

 القانون                         عباس الرحمن عبد احمد سوزان                                       170611235715

 القانون                                 فالمرز احمد نجاة شٌرٌن                                        170611228777

 القانون                                بكتش رضا حسٌن مصطفى                                      170610280723

 القانون                                 عزٌز غفور جالل اسمهان                                      170611027778

 القانون                                شرٌف محمد ناصح كرهو                                       170610200078

 القانون                                     ولً حمود صباح نور                                       170611030727

 القانون                                     عٌدان نجم خالد شٌماء                                       170611027712

 القانون                               محمود احمد اجدر ملك ءالا                                      170611006776

 القانون                              محمد فتاح الوهاب عبد هدى                                      170611230748

 لقانونا                                 محمد سوارا فرهاد رٌزان                                      170611254702

 القانون                                   علً موسى محمد زهره                                      170611026708

 القانون                            محمود بٌراٌزدٌن صباح فاطمه                                    170611037715

 القانون                                   زٌنل اسماعٌل قاسم ارؤٌ                                    170611003700

 القانون                                توفٌق مجٌد محمد مصطفى                                    170610266768

 القانون                           حسن غرٌب محمد هداٌت مروة                                     170611026725

 القانون                                 حسٌن ابراهٌم حسن نور                                      170611017710

 القانون                               شفٌق عٌسى حكٌم مصطفى                                     200610708758

 القانون                                ابراهٌم احمد شهاب اٌهاب                                     170610761770

 القانون                            الدٌن محً نافع ثائر الهدى نور                                   170611077712

 القانون                                     علً شدة حسٌن عالء                                    170610777782

 القانون                              خورشٌد ٌوسف شاهٌن ٌاسٌن                                   170610148115



 القانون                            حسٌن علً محمد صالح آٌشان                                       170611017770

 القانون                                   حمد محمود علً غسان                                       170610766747

 القانون                           صابر اللطٌف عبد ماهر محمد                                       170610273714

 لقانونا                                 محمود خلٌل عمار رودٌنه                                      170611048772

 القانون                        صالح حمه حمزه غازي زوان ره                                      170610266723

 القانون                               رسول محمود احمد رنكٌن                                       170611025777

 القانون                               محمود لطٌف حمدان نورهان                                    170611066706

 القانون                               القادر عبد أحمد ٌوسف محمد                                    170610202764

 القانون                                     رفٌق عمر سامً عمر                                     170610273707

 نالقانو                                 حسٌن احمد عثمان هاوري                                     170610275753

 القانون                              صالح محمد فندي عداي نبهان                                    170610767780

 القانون                                      الله عبد احمد عبد هٌا                                   170611056705

 القانون                             الدٌن محً محمود حسن دارا                                     170610266717

 لقانونا                                      ٌابه حسن نوزاد فٌنك                                     170611237778

 القانون                             كاظم رضا علً عباس حسٌن                                    170510711714

 القانون                                     عواد حسٌن خلٌل سعد                                    170610778731

 لقانونا                       رشٌد جمٌل محمد جلٌل جمٌل محمد                                  170610280713

 القانون                                   محمد جمعة صباح رؤى                                   170611038700

 القانون                                    نوري محمد هٌوا محمد                                   170610273718

 القانون                               الله عبد دخٌل محمد منٌر                                    170610766754

 القانون                             امٌن حمد خورشٌد نجاة احمد                                   170610266707

 القانون                                     كرٌم احمد طارق تارا                                   170611231772

 القانون                                 محمد فاضل نوزاد روبار                                  170611222714

 القانون                          سلطان حاجم عزاوي مصطفى                                   170610777036

 القانون                         مشعل هالل عبد عباس القادر عبد                                 170610768714

 القانون                               بشٌر ابراهٌم خلٌل خلود                                      170611054776

 لقانونا                                احمد مظلوم قتٌبه فاتن                                      170611006726



 القانون                                   سمٌن جمعه مهند هدى                                      170611030730

 القانون                                     احمد محمد بكر محمد                                     170610266758

 القانون                                   محمد امٌن احسان اٌه                                       170611037700

 انونالق                                  جمعة شكور عباس مرٌم                                     170611044777

 القانون                                احمد سالم الدٌن نور سارة                                     170611030708

 القانون                              مرعً اللطٌف عبد اٌاد سارة                                    170611027727

 القانون                                       عمر ٌونس سالم فؤاد                                    170610170721

 القانون                                   عطٌه خلف خالد أصالة                                     170611075770

 القانون                                   فرٌق فروت كامران وائل                                   170630704735

 القانون                              مراد محمد رضا مهدي سٌفان                                   170631230731

 القانون                                    محمد ٌاسٌن محمد مؤمن                                   170630770052

 القانون                            محمد رشٌد الدٌن صالح ئاسو                                     170630272770

 القانون                                    ابراهٌم خلف علً غٌث                                    170630774720

 القانون                             احمد رفٌق الدٌن صالح ٌوسف                                   170630260713

 القانون                                      عمر محمد احمد محمد                                   170630272002

 القانون                       اسماعٌل امٌن محمد خلٌل عبدالهادي                                  170630272781

 القانون                                     حماده جاسم محمد هدٌل                                  170631043717

 لقانونا                                خان ساٌه فتاح كرٌم مالاح                                   170631227771

 القانون                                     ٌحٌى غانم فوزان محمد                                  170630762786

 القانون                                    فارس رفعت كمال محمد                                 170630770172

 القانون                               امٌن محمد احمد طالب هازه                                 170631220012

 القانون                     محمد مال الرحمن عبد سامان ٌوسف                                  170630273036

 القانون                                   شاكر رستا شاكر خدٌجه                                  170631073776

 القانون                                    شهاب حسٌن علً وسام                                  170630711742

 لقانونا                              مصطفى مردان حسٌن مراد                                   170630770116

 القانون                                  محمد سعٌد محمد سازان                                   170631220767

 القانون                                منشود صبحً محمد احمد                                  200630713706



 القانون                              اسعد محمد اسماعٌل اسامة                                    170630727702

 القانون                         عثمان اسماعٌل ٌشار مصطفى                                    170630770130

 القانون                                الله عبد خطاب ازاد أٌه                                   170631220775

 القانون                                فتحً قادر سامً صالاخ                                   170631027774

 القانون                          قادر صالح حمه عمر فاطمه                                     170631220787

 القانون                             احمد الكرٌم عبد ناظم موج                                   200631727001

 لقانونا                               احمد عمر جوهر كهن شه                                    170631238717

 القانون                                 مردان احمد فالح ٌادر                                     170641234710

 القانون                               عمر رمزي كمال فاتن                                      170641026703

 القانون                           صالح جبار السالم عبد ءاال                                    170641017773

 القانون                                 قادر حسٌن علً احمد                                    170640201707

 القانون                                 عمر بكر فرٌدون سحر                                   170641073774

 القانون                        محمد جاسم الحمٌد عبد امانً                                     170641033771

 القانون                            احمد حسٌن جلٌل توركسن                                    170641284706

 القانون                          ارض محمد شكر بكر محمد                                     170640270708

 القانون                                  رضا فائق رضا علً                                    170640772723

 القانون                        مجٌد الكرٌم عبد اراس محمد                                    170640272077

 القانون                        العزٌز عبد كامل حسٌن محمد                                   170640280708

 القانون                                ناصر امٌن نظام محمد                                  170640273014

 القانون                             محمد صادق سعٌد هلمت                                   170640266746

 


