
جيد جدا86.17ًعراقي2014 - 2013مهدي جبار موسىالقانونميسان1

جيد جدا83.547ًعراقي2014 - 2013ضحى حسن فليحالقانونميسان2

جيد جدا83.183ًعراقي2014 - 2013سجى ماجد داودالقانونميسان3

جيد جدا82.948ًعراقي2014 - 2013دعاء فيصل كاطعالقانونميسان4

جيد جدا81.394ًعراقي2014 - 2013غفران مهدي صالحالقانونميسان5

جيد77.506عراقي2014 - 2013نهاية كريم خلفالقانونميسان6

جيد77.244عراقي2014 - 2013حيدر عبد الزهرة جاسمالقانونميسان7

جيد77.083عراقي2014 - 2013تبارك حامد ياسرالقانونميسان8

جيد76.24عراقي2014 - 2013رسل سعدون حسينالقانونميسان9

جيد76.124عراقي2014 - 2013واثق نجم كاطعالقانونميسان10

جيد74.45عراقي2014 - 2013نور علي راضيالقانونميسان11

جيد74.415عراقي2014 - 2013علياء جواد كاظمالقانونميسان12

جيد73.312عراقي2014 - 2013محمد عيسى خربوطالقانونميسان13

جيد73.073عراقي2014 - 2013زينب سعيد جاسمالقانونميسان14

جيد73.016عراقي2014 - 2013فاطمة احمد يوسفالقانونميسان15

جيد72.975عراقي2014 - 2013سمر جواد كاظمالقانونميسان16

جيد72.916عراقي2014 - 2013اسماء سعد عباسالقانونميسان17

جيد72.829عراقي2014 - 2013محمد راضي قاسمالقانونميسان18

جيد72.522عراقي2014 - 2013مجتبى عودة جالبالقانونميسان19

جيد72.135عراقي2014 - 2013منى قدوري خلفالقانونميسان20

2014/2013للعام  (السالم والتنمية  ) خريجي كلية القانون الدراسات الصباحية دورة 



جيد71.505عراقي2014 - 2013زهراء عبد الكريم عبد الحسينالقانونميسان21

جيد71.413عراقي2014 - 2013اسراء رحيم عيسىالقانونميسان22

جيد71.307عراقي2014 - 2013ابتهال غائب مذكورالقانونميسان23

جيد70.932عراقي2014 - 2013بيداء كريم خلفالقانونميسان24

جيد70.715عراقي2014 - 2013عذراء كريم ثامرالقانونميسان25

جيد70.638عراقي2014 - 2013سارة محمد داغرالقانونميسان26

جيد70.492عراقي2014 - 2013زهراء محمد كويطعالقانونميسان27

متوسط68.233عراقي2014 - 2013رغدان ماجد عبد الحميدالقانونميسان28

متوسط68.18عراقي2014 - 2013وسام كامل صنكورالقانونميسان29

متوسط67.978عراقي2014 - 2013آيات دعير كريمالقانونميسان30

متوسط67.37عراقي2014 - 2013حسن علي جبارالقانونميسان31

متوسط66.512عراقي2014 - 2013صابرين نايف كريمالقانونميسان32

متوسط65.817عراقي2014 - 2013احمد خالد نعمةالقانونميسان33

متوسط65.716عراقي2014 - 2013مروة هاشم حميدالقانونميسان34

متوسط65.538عراقي2014 - 2013حسن صالح مهديالقانونميسان35

متوسط65.38عراقي2014 - 2013محمد عبد الحسين عكلهالقانونميسان36

متوسط65.056عراقي2014 - 2013تحسين علي عبد الزهرةالقانونميسان37

متوسط64.943عراقي2014 - 2013ندى حسن عذافهالقانونميسان38

متوسط64.808عراقي2014 - 2013علي خضر عباسالقانونميسان39

متوسط64.343عراقي2014 - 2013آالء قاسم حسنالقانونميسان40

متوسط63.37عراقي2014 - 2013علي جاسب حطابالقانونميسان41

متوسط62.727عراقي2014 - 2013عذراء نايف خشنالقانونميسان42

متوسط62.672عراقي2014 - 2013وسام علي حسينالقانونميسان43

متوسط62.009عراقي2014 - 2013حسن شبوط شاطيالقانونميسان44

متوسط61.543عراقي2014 - 2013كرار سعد عباسالقانونميسان45



متوسط61.057عراقي2014 - 2013زينب ضياء عبد الحسنالقانونميسان46

متوسط60.737عراقي2014 - 2013سارة صباح صدامالقانونميسان47

متوسط60.629عراقي2014 - 2013عبد هللا محسن عليالقانونميسان48

متوسط60.334عراقي2014 - 2013كرار سلمان صبريالقانونميسان49

متوسط60.138عراقي2014 - 2013وائل فاضل حسنالقانونميسان50

متوسط59.878عراقي2014 - 2013احمد حسين عبد عليالقانونميسان51

مقبول58.808عراقي2014 - 2013حسين جاسم صاحبالقانونميسان52

متوسط66.907عراقي2014 - 2013ميس قاسم جاسمالقانونميسان53

متوسط64.78عراقي2014 - 2013عباس علي كاطعالقانونميسان54

متوسط63.317عراقي2014 - 2013هدى قاسم حنظلالقانونميسان55

متوسط62.427عراقي2014 - 2013سيف عبد الحسين عبد الرضاالقانونميسان56

متوسط62.397عراقي2014 - 2013حوراء حبيب حسنالقانونميسان57

متوسط61.975عراقي2014 - 2013مها كاظم ياسينالقانونميسان58

متوسط61.81عراقي2014 - 2013علي عبد المنعم فنجانالقانونميسان59

متوسط61.59عراقي2014 - 2013عذراء ريسان صكبانالقانونميسان60

متوسط60.597عراقي2014 - 2013هيام كريم عيسىالقانونميسان61

متوسط60.147عراقي2014 - 2013زهور عباس سالمالقانونميسان62

متوسط59.076عراقي2014 - 2013زينب جاسم باقرالقانونميسان63

مقبول58.562عراقي2014 - 2013ياسمين احمد شبليالقانونميسان64

مقبول58.417عراقي2014 - 2013والء جاسم حيدرالقانونميسان65

مقبول58.262عراقي2014 - 2013طيف سعدون ديوانالقانونميسان66

مقبول57.633عراقي2014 - 2013ايمن عماد مظهرالقانونميسان67

مقبول57.11عراقي2014 - 2013رحيل علي هاديالقانونميسان68

مقبول57.035عراقي2014 - 2013صفاء صالح مهديالقانونميسان69

مقبول56.861عراقي2014 - 2013حمزة جبر حطابالقانونميسان70



مقبول54.939عراقي2014 - 2013حسن حامد جبارالقانونميسان71

مقبول53.012عراقي2014 - 2013هدى هاشم محمدالقانونميسان72

مقبول 57,006عراقي2014 - 2013أحمد علي صيوان القانونميسان73


