
نوع الدراسة المرحلة اسم الطالب ت

صباحيالثالثةاحمد حافظ كاظم ناجي1

صباحيالثالثةاحمد عبد هللا عمران علي2

صباحيالثالثةاكرم رسول حميد جواد3

صباحيالثالثةبارق محمد طارق حسن الحرز4

صباحيالثالثةتبارك علي عبد الجبار علي5

صباحيالثالثةجاسم نايف جاسم حسون6

صباحيالثالثةحسن جاسم كشاش عبود7

صباحيالثالثةحسن وعد عبد هللا سلمان8

صباحيالثالثةحسين حمزة كاظم9

صباحيالثالثةحسين خالد خزعل خلف10

صباحيالثالثةحسين عباس كاظم محيميد11

صباحيالثالثةحسين كريم هاتف كريم12

صباحيالثالثةحمادي شاكر جياد خشان13

صباحيالثالثةحيدر عليوي عوجه نهيرالعيساوي 14

صباحيالثالثةحيدر مرتضى جليل ابراهيم15

صباحيالثالثةحيدر هادي صالح ربيع16

صباحيالثالثةرضا مكي عبد الرضا17

صباحيالثالثةزيد علي خضير خليل18

صباحيالثالثةسجاد كاظم ياسين جبار19

صباحيالثالثةسرور حسام عامر كاطع20

صباحيالثالثةعبد هللا مالك سوادي عبود21

صباحيالثالثةعبد هللا ناصر جاسم مشتت22

صباحيالثالثةعالء يونس هادي محيميد23

صباحيالثالثةعلي حسين حوير مهاوش 24

صباحيالثالثةعلي حسين خضير خليل25

صباحيالثالثةعلي عبد الرضا جميل هوبي26

صباحيالثالثةعلي عدنان علي هادي27

صباحيالثالثةعماد ثامر سالم مطلك28

صباحيالثالثةكرار بخيت نجرس سالم29

صباحيالثالثةكرار عباس عودة حسن30

صباحيالثالثةكميل تحسين علي عباس31

صباحيالثالثةمحمد اياد طارق راشد32

صباحيالثالثةمحمد طراد عبيد33

صباحيالثالثةمنتظر عبد المحسن مزهر عريبي34

صباحيالثالثةهشام عبد الكريم مردان35

القانون



نوع الدراسة المرحلة اسم الطالب ت

مسائيالثالثةابراهيم صبار منذور خلف1

مسائيالثالثةاحمد ثامر نعمه فارس2

مسائيالثالثةاحمد جبر سهيل عكله3

مسائيالثالثةاحمد سامي ابراهيم محمد4

مسائيالثالثةاحمد عباس حسون هادي5

مسائيالثالثةاحمد عبد هللا علي 6

مسائيالثالثةاحمد قاسم عبد الكاظم جاسم7

مسائيالثالثةاسماعيل سعدون مجبل هندي8

مسائيالثالثةاعتماد عباس رحيم جاسم 9

مسائيالثالثةانمار عبد االله عامر عبد هللا 10

مسائيالثالثةاياد هاتف وحودي ابراهيم11

مسائيالثالثةحاتم تاي كاظم علي12

مسائيالثالثةحسام عليوي عباس شاكر13

مسائيالثالثةحسن عبدهللا حسن حمزة14

مسائيالثالثةحسين ابراهيم اسماعيل يوسف15

مسائيالثالثةحسين سامي محمد علي ابراهيم16

مسائيالثالثةحسين محمد علي17

مسائيالثالثةحمزة عبد الكاظم18

مسائيالثالثةحواء عبد هللا ليلو19

مسائيالثالثةحيدر محسن جبر حمد20

مسائيالثالثةخليل عبد هللا حسن حمزه21

مسائيالثالثةذو الفقار مضر شرهان22

مسائيالثالثةزياد احمد علوان 23

مسائيالثالثةسالم شهاب حميد مخيف24

مسائيالثالثةستار حسن مهدي25

مسائيالثالثةسجاد محمد ابراهيم لطيف26

مسائيالثالثةسفير حسين سرحان محمد27

مسائيالثالثةسهى عبد المنعم28

مسائيالثالثةسيف جبار قاسم عبيد29

مسائيالثالثةشيماء ابراهيم محمد خضير30

مسائيالثالثةصباح جابر حمزة زامل31

مسائيالثالثةصفا ماجد حميد32

مسائيالثالثةضياء حسين ناصر33

مسائيالثالثةعباس كعيد صكر داود34

مسائيالثالثةعبد الرضا علي حسين علي35

مسائيالثالثةعبد الستار رنيس ذياب عرنوس36

مسائيالثالثةعبد الوهاب رحمان عبد هاشم37

مسائيالثالثةعلي صالح عودة عبد38



مسائيالثالثةعلي فايق فرحان نايف الجدياوي39

مسائيالثالثةعلي فيصل ناجي40

مسائيالثالثةعلي ميثم حنتوش عبد41

مسائيالثالثةعمر ماجد حميد ضاحي42

مسائيالثالثةفاضل حسين سرحان محمد السوداني43

مسائيالثالثةفراس عبود عجام 44

مسائيالثالثةقاسم محمد عبود45

مسائيالثالثةكرار حيدر كريدي عطشان46

مسائيالثالثةمثنى طلب مهدي راضي47

مسائيالثالثةمحمد طالك شمام نتاش48

مسائيالثالثةمحمد علوان جبر غلوه49

مسائيالثالثةمرتضى جاسم عبيد ماضي الجدياوي50

مسائيالثالثةمرتضى رزاق مصيخ ناعور51

مسائيالثالثةمصعب عبد عباس حمود52

مسائيالثالثةمعن جمال غضبان حميدي العبدعون 53

مسائيالثالثةناصر عبد األمير54

مسائيالثالثةناهد اسماعيل نوفل اسماعيل55

مسائيالثالثةهاني نجم عبد هللا عبد علي56

مسائيالثالثةياس خضير حسين حسن57

مسائيالثالثةيحيى حسن علي كاظم58


