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قسم القانون  /المرحلة االولى  /الصباحية
اسم الطالب
ت
اسم الطالب
ابراهيم سلطان ثويني
ابو الحسن محمد مهدي
احمد رحمان عبد زغير
احمد غازي يوسف
اسراء عبد المنعم راضي
اكرام يوسف سالم
ايات زهير ضايم
ايات غركان كوين
اية سالم جبار
ايه عاصم سيد
باقر نصيف عون ياسين
بنين عناد كاظم
تبارك صفاء عبد الحسين غزال
تقى ثابت حميد عيدان
حسام ساده حسين
حسنين محمود جمال
حسين جاسم حنظل
حسين عالوي حسن
حسين علي محمد
حسين عمار حسين
احمد غسان ناصر
حيدر احمد عبد المنعم
حيدر سعد عبود
حيدر محسن علي
خالد جمال علي
ديمه فايق داود سلمان
رائد غازي كركوش
سارة اياد حسين
سجاد احمد خضير
سيف الدين نصير عبد العال
صابرين عبد الكاظم سالم
صبا حسين حسن
ضيدان عبد الرحمن عبد الحسين

طاهر علي مفتن
عبد العزيز بشير عبد العزيز
علي حسن دريول
علي حسن راضي
علي حسن سلمان
علي ستار عبد
علي عادل كامل
علي عبد الهادي حسين
علي كاطع عباس
غصون بشار عبد عون
غفران احمد راضي
غفران فاضل طراد
فاطمة صباح حسن
فاطمة عبد الرحيم سعيد
قيصر علي حسين

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

مصطفى فائز جواد
مقتدى نجاح هادي
منتظر مهدي امين
منير عباس كلف
مها ارشد حميد محمد
موسى علي جبر
مؤمل عادل فريح
نور الهدى فائز ابراهيم
نور الهدى محسن سلمان
نور محمد جاسم محمد
هاجر عماد عبد الصاحب
وسام عبد الرزاق محمد
ياسر فرحان علي
ياسر كاظم سلحب
يوسف ماجد محسن
احمد عوده معن
زهراء ماهر عبد الستار
زهراء جعفر ذياب
مصطفى اسعد عمران
احمد جبار ستار صلبوخ
احمد حاتم عبود حسين
احمد ياسين جمعه
اسيل صالح مهدي محمد
اياد فؤاد رحم مران
ايه صفاء عباس واعي
براق حميد عيفان جاسم
جوان صياد كريم عبدالكريم
حسن علي عجمي خطار
حسن محمد حميد زويد
حسين جبار عبيد مرص
حسين هويجل بدر حسين
حيدر باقر درجال محمد
خطاب عبدالستار صالح
رفيف بكر عبدالكريم حميد
سجاد عويد خضير عباس
سراج سليم خضير سلوم
طه حنوج هادي عبيد
طيبه خيري ضاحي سلطان
عباس احمد جلوب علي
عبدالحكيم عبدهللا نجم عبدهللا
عبدالكريم بكر عبدالكريم حميد
عثمان مجبل نجم عبدهللا
علي بدر عبيد حمزه
علي حسن عبود علي
علي حسين بريج مورد
علي غانم كاظم حالوب
عمر رشيد سلطان حاوي
كرار احمد عطيه جاسم
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لقاء ميثاق هادي
مثنى نبيل فاضل
مجتبى جاسم محمد
محمد باقر عبد الستار حسن
محمد عادل عباس
محمد علي ناصر
محمد علي سالم عباس
محمد علي عبد سلمان
محمد مشتاق حاتم
مرتضى ماهر رحيم
مريم جعفر عيسى
مصطفى عباس عبدهللا
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كرم حاتم ثامر كاظم
مازن عبدالعظيم موفق جالب
محمد شلش حياوي حمود
محمد سليم مصحب جاسم
مصطفى علي دليمي راشد
مصطفى كريم منير بدر
مصطفى مالح عزيز غالي
هادي عايد دليل عبدهللا
وائل بدر عزيز حمزه
ياسر عماد نجم عبيد
يونس نبيه جوده حمزه

قسم القانون  /المرحلة االولى  /الدراسة المسائية
اسم الطالب
ت
اسم الطالب
احمد حازم عيفان جابر
احمد عليوي حسين
احمد لفته غريب
اطياف منصور كريم
باسم هادي صالح
بشار علوان محيسن
تحسين حسن جاسم
جعفر الصادق حيدر خضير
سامر تركي شيوب
حسنين عبد العباس كماز
حمزة راضي بدر
دعاء امين عباس
رامي جاسم طاهر
رائد وليد كاظم
زهراء جمال خضير
زهراء نعيم علي
زيد حسن جاسم
سلوان مهدي محسن
صادق ذياب حاجم
صادق لفته موله
صباح جياد غباش روضان
صباح عجيل كاطع
ضياء فليح كاظم عسكر
ظافر فاضل خضير
عباس فاضل محسن
عبد الحميد عماد حميد خلف
عبد هللا كريم فرحان
عبد المحسن سهيل راشد
عبدهللا علي عبد الحسين
علي حسين سلطان
علي رعد عامر
علي طالب حامد شمخي
علي كريم محسن
علي ماجد حسناوي
علي محسن عطا هللا
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علي ناصر حران
ختام حميد حسين
سيف مهند جواد كاظم
اَمال مهدي عبيد حسين
احمد حسن جبار شعبان
احمد صباح ماجد مهدي
احمد نايف غنام كاظم
اسراء حمزه عبدالرضا خنجر
الحسن سعد حسن ابراهيم
اياد كاظم طه ناصر
اياد محمد حسن عليوي
بتول مانع مهدي محمد
تاج الدين علي راضي كنبار
جاسم علي رحيم معارك
حسن حامد لفته جبر
حسين فالح علوان هالل
حمزه جواد كاظم عبد
حيدر كريم عباس عليوي
رائد كاظم يوسف عواد
سامر فاضل ماجود سلمان
سعد طالب كريمش جوزان
سها فاضل عباس كاظم
سيف مهند جواد كاظم
صفاء رحيم حالوب عطيوي
ضرغام غازي راهي جابر
ضياء كريم حالوب عطيوي
عباس سالم جرمط نصيف
عباس غضبان غايب دحام
عبدالكاظم لهمود ياسر مشكور
عالء عبدالزهره رزوقي سلطان
عالء مبدر عبود دفار
علي حسين هاشم عودة
علي سعود محمود عايز
علي كامل تايه خلف
علي ناصر داود سلمان
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علي ياسر حسن
عمار باسم حميد
كرار باسم محسن
كرار رائد ابراهيم
كرار كاظم رحيمه
كريم حمد عبيد محراث
مثنى خضير عبد
محمد حسن ناصر
عمر رعد عامر
محمد سامي صالح
محمد صادق احمد
محمد عبد الهادي جبر
محمد علي كاظم
محمد مظفر رشيد محسن
محمد ناصر حربي
مخلد حكمان مظلوم
مشتاق جميل عطيه
مصطفى ظافر هادي
مصطفى كاظم يوسف
مصطفى نجم عبد
مهند فالح حسن
مياده مزيد خلف
ميالد جبار محسن
نجاح ميذاب حسين
واثق فاضل جابر
ياسين عمر ياسين
يوسف عبد الجبار عبود
محمد كريم ابراهيم
سعد نعيم رضوي
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عماد سعود محمود عايز
عماد عبدالنبي محمود دواي
فضل طاهر عباس خضير
فالح حسن طارش حمزه
فالح حسن نزال حمدي
كرار شعالن ذياب شفلح
لمى علي عيسى عمران
ليث خالد جواد صالح
ليث محمد حامد كريم
ماجد محمد مال هللا محمود
مالك مجيد شيحان هاشم
مثنى حمزة مزيد عبيس
محمد عبدالصمد غضبان ناصر
محمد عزيز فاضل محي
محمد علوان مكاوي حسين
محمد غانم محمد ضيدان
محمد قاسم عبدالهادي عبود
محمد هادي هراط جاسم
مصطفى محمد دبيس عبيد
منتظر عنيد معيان ربيع
مهدي سالم عبدالنبي اشالكة
مؤيد سلمان خميس وزير
ميثم عزيز عمران طلفاح
ناطق محمد كلف مطر
هبه جعفر مصحب حمزه
هشام رحيم عبيد صافي
هند غازي عداي عباس
وليد جلوب عليوي جوزان

