
 

الدورة  اءة القانوني في المعهد القضائينتائج المتقدمين الداء امتحان الكف

2121 -2102( للعام الدراسي 42)  

 

 

 

 درجةال اسماء المتقدمين ت
 11 االء احمد عباس سعيد  .1
 21 االء حميد كريم سوادي  .2
 3353 االء خضير مظلوم فرحان  .3
 3,53 ابتسام عودة عبد ضاحي  .1
 553 الحسين ارحيمة سبهانابتهال عبد   .3
 35 ابتهال عبد القادر حسين عيسى   .5
 2353 ابتهال موفق صادق رسن  .7
 2853 ابراهيم خلدون عبد اللطيف احمد  .8
 3,53 ابراهيم ساجت محمد سرحان  .9

 19 ابراهيم سلمان رشيد حسن   .,1
 ,1 ابراهيم عباس حسين حاوي   .11
 3353 ابراهيم عبد االمير حميد ابراهيم  .12
 1153 ابراهيم فارس ضياء شيت  .13
 1353 ابراهيم يحيى مهدي علوان  .11
 3153 ابو ذر مظهر عبد االمير علي  .13
 27 اثمار ابراهيم مرحب نبيت  .15
 2253 اثير سلمان عبد الحسن رسن  .17
 2153 اثير عودة خضير اسماعيل  .18

 (62-1) 



 

 13 احسان حسين ابراهيم علي  .19
 18 فيصلاحمد ابراهيم حمادي   .,2
 2253 احمد ابراهيم حمو ابراهيم  .21
 3853 احمد جليل كريم حسون  .22
 15 احمد جواد كاظم علي   .23
 1953 احمد حازم صالح محمد امين  .21
 353 احمد حسن محمد احمد  .23
 33 احمد حسن مهدي وثيج   .25
 2,53 احمد حسيب محمد يحيى  .27
 15 احمد حميد عباس حمادي  .28
 1753 احمد حيال محيسن شاتي  .29
 28 احمد حيدر عبد الصاحب محمد  .,3
 1153 احمد راضي عبيد هجول  .31
 ,1 احمد رحيم حسن شنون  .32
 28 احمد رزاق غني احمد   .33
 1,53 احمد رزوقي عبد الحسين سعد  .31
 3553 احمد رشيد صادق رشيد  .33
 31 احمد روضان غالي ابيش  .35
 1253 احمد زيدان حاكم سليمان  .37

(62-2) 



 

 21 احمد سامي عباس محمد  .38
 2353 احمد ستار محمود ياسين  .39
 29 احمد سعدون حسن مال  .,1
 33 احمد سالم فرج عبد علي  .11
 753 احمد شافي فريح محمود  .12
 18 احمد صالح غالي جاسم  .13
 1153 احمد صالح حسن عيال  .11
 1253 احمد طارق سعدون عبد الرضا  .13
 2153 احمد طالب صالح حسن  .15
 3353 احمد طاهر رحمن معروف  .17
 2253 طاهر مسلم لعيبياحمد   .18
 2553 احمد طعمة خلف منصور  .19
 21 احمد عباس علي كمر  .,3
 ,2 احمد عباس عودة ناصر  .31
 31 احمد عبد االمير رجب عبود  .32
 31 احمد عبد االمير مجيد جودة  .33
 18 احمد عبد الحسن محمد لفتة  .31
 2153 احمد عبد الرضا حنون عطية   .33
 ,1 احمد عبد الرضا شاهين سلمان  .35

(62-3) 



 

 13 احمد عبد العزيز حسين عداي  .37
 553 احمد عبد القادر حمود عريبي  .38
 353 احمد عبد علي رسن  .39
 ,2 احمد عبد ورور عيسى  .,5
 صفر احمد عدنان زيدان حسون  .51
 3253 احمد عدنان طه ياسين  .52
 21 احمد عزيز كشيش حسين    .53
 23 احمد عكل مزهر ناهي  .51
 7 احمد علي احمد رشيح  .53
 1753 علي عطية فارساحمد   .55
 33 احمد علي عواد جبر  .57
 2953 احمد علي ياسين شلخ  .58
 11 احمد غانم علي محمود  .59
 11 احمد فاضل فاخر عريبي  .,7
 23 احمد قاسم ثجيل حزام   .71
 1153 احمد قاسم محمد جابر  .72
 39 احمد قاسم محمد جبر  .73
 3253 احمد قاسم محمد حلو   .71

(62-4) 



 

 

 22 احمد قاسم هجر ليلو  .73
 23 احمد قحطان ردام مرزوك  .75
 23 احمد كامل خلف محيسن  .77
 22 احمد كمال عبد الحسين عبيد  .78
 1353 احمد مأمون احمد ياسين  .79
 2353 احمد متعب راهي عجمي  .,8
 37 احمد مجيد عبد لفتة  .81
 32 احمد محمد رضا محمد صالح  .82
 33 احمد محمد صالح مهدي  .83
 15 احمد محمد كاظم عكلة   .81
 2153 محمد كاظم مرزةاحمد   .83
 11 احمد مصطفى فندي اغوان  .85
 13 احمد منهل جاسم غياض  .87
 553 احمد مهدي مسير حمد اهلل  .88
 853 احمد نايف ابراهيم علي  .89
 11 احمد نايف هادي محمد  .,9
 1153 احمد نجيب عبد الغفور احمد  .91
 3753 احمد هادي علي كمر  .92

(62-5) 



 

 11 احمد وليد عبد االمير جاسم  .93
 2953 اخالص جودة بادي كاظم   .91
 23 اخالص كيطان عبود شنون  .93
 3353 اديان عامر سمين كريم  .95
 1153 اراز فؤاد نوري مهدي  .97
 2353 اركان جواد كاظم وادي  .98
 1553 اركان رسن هليل عبد الرضا  .99

 3753 اريج مهدي صالح رجب  .,,1
 3353 اسامة عباس رحيم ذجر  .1,1
 27 اسامة عبد عجاج علي  .1,2
 31 ناظم كاظم شقياسامة   .1,3
 11 اسر حسام نوري اسماعيل  .1,1
 31 اسراء حميد حسن زغير  .1,3
 ,1 اسراء حميد سهر حمود  .1,5
 853 اسراء شيحان جبر كاظم  .1,7
 18 اسراء طارق جواد كاظم  .1,8
 ,1 اسراء غازي عبد االمير عبد اهلل   .1,9
 23 اسراء كريم ابراهيم صالح  .,11

 (62-6) 



 

 1353 اسعد رحيم سلطان زغير   .111
 3353 اسماء احمد حميد سلوم  .112
 1153 اسماء فاخر حرفش انهير  .113
 21 اسماعيل حميد مجيد محمد  .111
 2353 اسيل خيون لفتة فضل   .113
 23 اسيل عباس قاسم شندي   .115
 5 اسيل فرحان اليذ جبير  .117
 2353 اشواق عباس خضير حسن  .118
 2253 افاق نجم عبد اهلل محسن  .119
 28 اكثم خلف جابر جعفر  .,12
 33 اكرم عبد اهلل جبر ثقيل   .121
 ,1 اكرم قاسم رحيم رهيف  .122
 1253 اكرم محمد سعيد حمادي  .123
 1753 اماني وليد عبد الستار عزيز  .121
 953 امجد شكر محمود عباس  .123
 853 امجد صباح مونس علي  .125
 3 امجد عبد الحسن مزيد عبد الشيخ  .127
 12 امل حميد محمد عبد  .128

 (62-7) 



    

 2853 امنة عماد كريم جاسم   .129
 33 امير ابراهيم حميد سعيد  .,13
 1,53 امير جاسم محمد جابر  .131
 23 امير حاتم مراد داود  .132
 2753 امير رحيم حميد كريم  .133
 553 امير سعد جواد نور  .131
 15 امير صباح جعفر عباس  .133
 2953 امير طالب حسين كريم  .135
 21 امير عباس صابر عباس  .137
 1253 عمرانامير عذاب نومان   .138
 33 امير عماد عبد الصاحب كاظم  .139
 2153 اميرة غافل خضر وادي  .,11
 1153 امين عباس عبد الرضا عبود  .111
 21 امين عيدان محسن علي  .112
 11 انتصار اكرم مصطفى علي  .113
 21 انتصار بادينان عبد الرحمن  .111
 1153 انتظار عباس ياسر كشيش  .113
 27 انس مالك بشير سالم  .115

 (62-8) 



 

 21 حميد ساجت محمد انعام  .117
 2253 انمار ابراهيم مهدي فرج  .118
 1253 انمار عبد الباقي داود عبيد  .119
 11 انمار عبيد حمزة فهد  .,13
 22 انهار ابراهيم جابر فيروز  .131
 3153 انور حامد مطلب عبد  .132
 27 انور صباح عبيد فرهود  .133
 1153 اوس توفيق فليح حسن  .131
 29 اوس ريسان ثامر مصطاف  .133
 2,53 حسين اوس موفق علي  .135
 1353 اياد تركي عطية نعمة  .137
 2153 اياد خلف سليمان محمد  .138
 ,3 اياد عيسى حمد عبد اهلل  .139
 2853 اياد كاظم عبود سبع  .,15
 32 اياد هاشم طه عطية  .151
 2253 اياد يوسف علي مصلح  .152
 1853 اية فؤاد حسن قادر  .153
 3253 ايالف كريم حسين غضيب  .151

 (62-9) 



 

 1253 ايالف محمد محمود شكر   .153
 23 ايالف نعيم يوسف كاظم   .155
 9 ايمان عباس زيدان احمد  .157
 11 ايناس احمد ظاهر حمادي  .158
 21 ايناس صالح مهدي شهاب  .159
 1,53 ايناس علي حميد كزار  .,17
 3,53 ايهاب حسين احمد حمد  .171
 2953 ايهاب طه خضير زيدان  .172
 1253 بارق رعد عالوي حسين  .173
 2853 بارق كريم ابنيان فرحان   .171
 2553 باسل محمد علي جاسم   .173
 2,53 باسم تركان قادر صالح  .175
 13 باسم خميس حسن صايل  .177
 25 باسم عجمي مجبل عرار  .178
 2,53 باسم قاسم خليفة ذياب  .179
 1,53 باسم محمد سلومي حمد  .,18
 5 بدر الدين مؤيد براهيم احمد  .181
 23 براء عدنان هاشم خيري  .182

 (62-10) 



 

 3953 براق رعد سعد عبد الستار  .183
 2253 بريفان عبدالمهدي عبدالرضا حسن  .181
 1853 بسام منعم عبد الرزاق عبد الرسول  .183
 13 بشار قاسم صالح محمود  .185
 13 بشرى عبداللطيف عبداالمير حمودي  .187
 2153 بشرى كاظم زيدان سلمان  .188
 11 بالل قحطان سعدون محمد   .189
 3853 بالل يحيى عبد الجبار علي  .,19
 2353 بلقيس عبد القادر جميل عبد القادر  .191
 35 بهاء جبار كعيم فليح   .192
 ,3 بهاء حيدر رباط جبر  .193
 2753 بيداء جبار هادي حسين  .191
 3753 بيداء حسين حمزة علوان  .193
 1553 بيداء صالح الدين جاسم عباس  .195
 13 بيداء هويدي دوخي عاشور  .197
 1153 بيريهان مهدي هادي عجمي  .198
 1153 نعمة مخيفي تحسين سعيد  .199
 ,3 تغريد حمادي عاشور مذلول  .,,2

 (62-11) 



 

 8 تقي حسين شمخي جبر  .2,1
 3,53 تمام ابراهيم داود كاظم  .2,2
 1,53 تمام محمد رشيد جاسم   .2,3
 13 ثائر اسماعيل ابراهيم عباس  .2,1
 21 ثائر قاسم عباس احمد  .2,3
 1153 جاسم حميد جاسم خشان   .2,5
 2953 جاسم عبد الحسين حرب هليل  .2,7
 1153 جاسم محمد سلطان يحيى  .2,8
 3,53 جبار بدر حمد اهلل محسن  .2,9
 3353 جعفر هاشم حسين عبد اهلل   .,21
 23 جالل حاتم احمد شاطي  .211
 1353 جالل رشيد نعمة كاطع   .212
 3553 جمال نعيم عبيس ويسي  .213
 13 جنان جعفر يوسف جاسم  .211
 29 جنان عجيل محسن باشا اغا  .213
 18 جنان علي حسين عبد   .215
 1753 عباس علي بندرجواد   .217
 33 جواد عبد الكاظم رزيج ابو الهيل  .218

 (62-12) 



 

 13 جواد كاظم حسن جواد  .219
 2853 جواد كاظم عبد الرزاق مهدي  .,22
 1853 حارث خوام مهدي خزعل   .221
 22 حارث هاشم محمد اسماعيل  .222
 13 حازم طارق سعدون عبد الرضا  .223
 17 حافظ بدوي احمد شكطي  .221
 12 مهديحافظ صباح صالح   .223
 2853 حافظ كريدي عبد اهلل محمد  .225
 3353 حامد رحيم جفات راشد   .227
 ,1 حبيب سليم حبيب عريبي  .228
 1953 حسام احمد عبد الرزاق ناصر  .229
 32 حسام الدين عباس بدر مهدي  .,23
 31 حسام جسام محمد جاسم  .231
 11 حسام حسن طاهر ياسين  .232
 ,3 حسام زعار نايف حسن  .233
 1353 حسام سليمان نايف زيدان   .231
 753 حسام شافي حسين علي كاظم   .233
 28 حسام شهيد مردان حسين  .235

 (62-13) 



 

 2353 حسام عاتي محيسن حنيان  .237
 3,53 حسام عارف عبد االمير هادي  .238
 23 حسام عباس كنعان نصار  .239
 7 حسام عبد االمير عبد نور  .,21
 21 حسام كاظم اسماعيل عبد اهلل  .211
 13 حسام كاظم علي حسين  .212
 12 حسام كريم محمد صالح   .213
 1353 حسام محمد مدفون شلتاغ  .211
 153 حسام مزهر حسين غانم  .213
 ,1 حسام يوسف احمد علي  .215
 153 حسن اديب رضا حسن   .217
 صفر حسن صالح مهدي حسن  .218
 31 حسن صالح ناصر حسين  .219
 2353 حسن عبد الكاظم محمد حسين  .,23
 1553 حسن علي حسون محمود  .231
 11 حسن علي محمد عباس  .232
 753 حسن علي معين نعمة  .233
 17 حسن غضبان عبد محمد  .231

 (62-14) 



 

 1153 حسن فارس حمود خليف  .233
 11 حسن فالح عيدان عبد   .235
 ,2 حسن ماجد حسن بحر  .237
 13 حسن هادي متعب طخاخ   .238
 353 حسن يوسف عباس طاهر  .239
 2353 حسنين سالم حمود ناجي  .,25
 15 حسنين عباس علوان حمزة  .251
 2353 االمير محمد غازيحسنين عبد   .252
 2853 حسنين عبود مهدي علوان  .253
 2753 حسين احمد عباس مظلوم  .251
 13 حسين اصعيوج شمخي جابر  .253
 ,1 حسين جميل محسن معيوف  .255
 31 حسين جواد كاظم مطلق  .257
 3853 حسين حميد عبود عباس  .258
 9 حسين حميد عجيل عبد اهلل  .259
 31 حسين راجح سوادي نبهار  .,27
 21 مهديحسين زهير صالح   .271
 12 حسين طالب دحام عزيز  .272

 (62-15) 



 

 2953 حسين عبد الرضا حمود العلي  .273
 29 حسين عبد العالي عبدالحسن راضي  .271
 9 حسين عبد المنعم وحيد لزام  .273
 1153 حسين عالء مسافر ثعبان  .275
 31 حسين علي شناوة رهك   .277
 2353 حسين علي صباح داود  .278
 853 حسين علي محمد كاظم   .279
 13 علي هادي جنديل حسين  .,28
 3 حسين فاضل هاشم عبيد  .281
 2153 حسين فليح حسن عبد الرضا  .282
 38 حسين كاظم رهمة نعاس  .283
 ,2 حسين كاظم عبد وناس  .281
 12 حسين كليالن طاهر مجيد  .283
 1,53 حسين محمد رسول رشيد  .285
 13 حسين مطشر حميد سالم  .287
 7 حسين مهدي رشيد كاظم  .288
 32 حسين هاشم مجبل شبيب  .289
 3353 حسين وحيد غني هنين  .,29

 (62-16) 



 

 13 حال حميد نجم زود   .291
 11 حال طه حسن حميدي  .292
 17 حال علي حسين عباس  .293
 2353 حمدان جواد كاظم حمدان   .291
 3953 الحمزة مازن عبد الرسول اسماعيل  .293
 353 حمزة نواف حماد عفين  .295
 27 حنان سعد جميل ناجي  .297
 38 حنان سعدي نجم مياح  .298
 3 قاسم لفتة ذيابحنان   .299
 21 حوراء جبار مزهر حسون  .,,3
 1953 حوراء حميد عطية جودة  .3,1
 1,53 حوراء علي حميد هاشم   .3,2
 3253 حوراء ناصر علي حسين   .3,3
 15 حيدر بدر نعمة عمران  .3,1
 22 حيدر جودة صادق حسن   .3,3
 31 حيدر حسن عبد الحسين حمزة  .3,5
 11 حيدر حسن عبد عرمش  .3,7
 21 حيدر حسن عودة حسين  .3,8

 (62-17) 



 

 17 حيدر حسين علوان سلمان  .3,9
 ,1 حيدر حمد عناد نايف  .,31
 2,53 حيدر خضير عبد العباس يوسف  .311
 1,53 حيدر خلف برزان حسين  .312
 11 حيدر رحيم حسن علي  .313
 17 حيدر رحيم صكبان فحل  .311
 1753 حيدر رشيد عبد العال سرهيد  .313
 1553 حيدر سعد حميد شنشول  .315
 2153 حيدر صادق عبد محمد  .317
 1,53 حيدر صبري عنون رجيب  .318
 1253 حيدر طاهر سلهو شنان  .319
 18 حيدر طليحان فهد هداد  .,32
 31 حيدر عادل جسام محمد  .321
 39 حيدر عايد عسل عبود  .322
 ,3 حيدر عبد ادعير محمد  .323
 11 حيدر عبد الجبار حسن عبادة  .321
 1153 حيدر عبد الجبار علي جعفر  .323
 5 حيدر علي حسن كاظم   .325

 (62-18) 



 

 1353 حيدر علي حسين كاظم  .327
 17 حيدر فاضل كامل عبيد  .328
 2753 حيدر كامل حسين خفر  .329
 1553 حيدر كامل علي منصور  .,33
 2,53 حيدر كريم جبر منهل  .331
 1353 حيدر محمد حسين محمد  .332
 2553 حيدر محمد صاحب محمد جواد  .333
 1353 حيدر محمود حسين علي  .331
 23 حيدر محمود خليل ابراهيم  .333
 ,2 حسين سلمانحيدر مهدي   .335
 2153 حيدر نزار كاظم ظاهر  .337
 2153 حيدر نعمة بجاي محمد  .338
 3253 حيدر هادي جوحي حمادي  .339
 1253 حيدر هادي حمزة جاسم  .,31
 12 حيدر هادي علي كمر  .311
 953 حيدر يوسف عبد كاطع  .312
 25 خالد ابراهيم محمود فرحان  .313
 1153 خالد شمخي جبر عبود  .311

 (62-19) 



 

 17 طالع خالد عبيد نشمي  .313
 35 خالد كريم ربيع طالل  .315
 553 خالد نجم الدين صالح عبد الرحمن  .317
 17 خالد نواف عبد حسن  .318
 17 خالد وحيد عبد علي صياح  .319
 11 خالد وليد طه اسماعيل  .,33
 8 خالد وهاب حسن حمود  .331
 2353 خمائل شاكر كاظم جاسم  .332
 15 خنساء علي خضير نعيس  .333
 23 دعاء لطيف اسماعيل كريم  .331
 953 دنيا غازي خضر بكر  .333
 1753 ديار ابو بكر عمر شريف  .335
 1353 دينا امجد خليف زغير  .337
 1753 دينا علي شهاب احمد   .338
 7 ذنون طالل ذنون يونس  .339
 253 ذو الفقار ستار عبد هجوج  .,35
 8 ذياب جزاع ذياب جزاع   .351
 353 ذياب مشهور حميد ذيب  .352

 (62-20) 



 

 3953 راشد حسين راشد سعد  .353
 23 رسول رباط جبررافد   .351
 صفر رامي جواد كاظم ناجي  .353
 1953 رائد جاسم عودة فليح   .355
 1353 رائد جاسم محمد صالح  .357
 13 رائد حميد عبد علي سلمان  .358
 13 رائد خضر يوسف ابو رهين  .359
 17 رائد خليل مهنة بطاح  .,37
 3 رائد عبد الواحد عباس فارس  .371
 2253 رائد عواد عباس طوفان  .372
 1253 علوانرائد فيصل عبيس   .373
 3953 رائد فيصل غازي فتحي  .371
 15 ربى عبد الستار احمد سلمان  .373
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 153 رؤوف عبدالحميد عبدالرؤوف حمود  .1,2
 3153 رؤى احمد عبد محمد  .1,3
 853 رؤى طالل مطر محمد  .1,1
 353 رؤى عباس فاضل عباس  .1,3
 1153 رؤى ناطق قاصد محمد  .1,5
 9 ريام حسن عبيد جدران  .1,7
 1353 ريان فخري احمد عبد القادر  .1,8
 25 زاهر فاضل حسون سرحان  .1,9
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 2853 عون يونس عباس عبيد  .722
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 32 غازي كاظم كزار عبود  .723
 28 غدير رعد ابراهيم كريم  .721
 38 غزوان جبار صاحب ناجي  .723
 2353 غزوان عظيم حميد راهي  .725
 13 غزوان كاظم سلمان نهار  .727
 28 غزوان محمد كشيمش كزار  .728
 ,1 غزوة عادل حسين ذهب  .729
 2553 غسان حامد صالح عبطان   .,73
 2,53 غسان حسون ثامر خنجر  .731
 ,3 غسان حسين مالك ديوان  .732
 19 غسان حمزة سوادي ريحان   .733
 11 غفران اسعد ديمة خلف  .731
 21 محسنغيث سعد عبد   .733
 1753 غيث عامر احمد ابراهيم  .735
 2353 غيث عبد اهلل حسين محمد   .737
 1553 غيث محمد خلف كاظم   .738
 ,3 فاتن دريد مزعل نعيمة  .739
 5 فاتن سالم مطر خلف  .,71
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 7 فاروق علي حسون عيال  .711
 1153 فاروق مهدي يحيى بالل  .712
 1753 فاضل عايش سبط حسين  .713
 28 فاضل محمد غريب سلمان  .711
 1853 فاطمة ابراهيم محسن عاصي  .713
 ,3 فاطمة عباس عبد سلمان  .715
 1253 فاطمة عبد الحسن مشعل حسين  .717
 1,53 فاطمة عبد الخالق رحيم عبود  .718
 2153 فاطمة ياسين داود عبد اهلل  .719
 13 فالح غالي كاطع عباس  .,73
 ,2 فائز احمد عبد جار اهلل   .731
 21 فائز جابر فريح محيسن  .732
 2553 اسماعيل فرات عودة خضير  .733
 853 فراس حربي فارس جواد  .731
 ,1 فراس رضا عبد زغير  .733
 2353 فراس عبد القادر غانم شاكر  .735
 23 فراس كامل عبد اهلل زناد  .737
 2553 فرح خضير عباس فياض  .738
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 11 فرح طالب حسن عطوان  .739
 23 فرح عبد الجبار شاكر فرج  .,75
 1753 فرح عبد الرحمن شعبان مصطفى  .751
 1,53 فرح عبد العزيز مصطفى هاشم   .752
 1853 فرح واثق جنديل يوسف  .753
 3153 فرحان سلمان فعل خلف  .751
 31 فالح ابراهيم خليل محمد سعيد   .753
 3953 فالح حسن علوان مذبوب  .755
 2353 فالح حسن محمد سوادي  .757
 13 فهد سعود مناحي ناصر  .758
 18 فهد عاصي مذيور ردام  .759
 2753 فهد ماجد حميد مجيد   .,77
 13 فهد وليد فيصل خورشيد  .771
 13 فؤاد عبد الكاظم مجيد حميد  .772
 21 فؤاد فرحان ياسين حسين  .773
 19 فؤاد محمد عباس فرحان  .771
 1553 فواز نوري جدعان جار اهلل   .773
 2353 فيان فاتح محمد علي شريف  .775
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 2753 قاسم جابر عبد سلطان  .777
 ,1 قاسم حمودي مصطفى دواي  .778
 1153 حسنقاسم رزاق محمد   .779
 953 قاصد فاضل عواد دويج  .,78
 23 قائد هادي خضير عباس  .781
 1353 قتيبة عبد الكريم خليل حمودي  .782
 39 قحطان اسود محمد مصطفى  .783
 1353 قصي جميل محمود عيفان   .781
 3353 قصي حسين علي حسين   .783
 29 قصي خميس محمد خزعل  .785
 1153 قصي سعيد حمزة جبار  .787
 3753 قصي عاصي ضهد رداد  .788
 ,1 قصي عبد الرحيم عبد اهلل ياسين  .789
 25 قيس عدنان صبار فرهود  .,79
 1753 كاظم حسن عيدان خضير  .791
 2953 كرار ابراهيم شيخان كميت   .792
 ,1 كرار بهلول عبد موسى  .793
 27 كرار جابر شاكر مهدي  .791
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 15 كرار حسن غضب بهيدل  .793
 2353 كرار ذياب عبد علي  .795
 19 كرار عدنان هادي مجدي  .797
 12 كرار موسى عبد عباس  .798
 3,53 كرار نجاح كاظم سعد  .799
 9 كرم حسن مرزه جريذي  .,,8
 1153 كريم سعد كاظم عبد الزهرة  .8,1
 2253 لطيف يحيى مهدي علوان  .8,2
 27 لقاء عبد الستار جيجان حسن   .8,3
 353 لمى جاسم عودة جباره  .8,1
 ,1 لمياء حمد كاظم عوض  .8,3
 ,1 لؤي احمد ابراهيم محمود  .8,5
 1553 محمود محمدلؤي حماد   .8,7
 2553 لؤي عبد اهلل ابراهيم نصيف  .8,8
 33 لؤي محمد عبيد مرعي  .8,9
 13 لويس جمعة حسين علي  .,81
 3 ليث حاكم علي موسى  .811
 853 ليث حسن بطي محمود  .812
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 22 ليث خضر جاسم عباس  .813
 27 ليث خيري شاكر محمود  .811
 953 ليث صالح خير اهلل سوادي  .813
 1753 ليلى علي حبيب ظاهر  .815
 13 ماجد حميد خليفة حاجم   .817
 3553 ماجد حميد عبد العباس عبود  .818
 32 مالك فاضل حسن عبد   .819
 27 ماهر عبد الرحيم عبد اهلل محمد  .,82
 11 مبدر محمد دبعون حسين  .821
 11 مثنى رحيم علوان محسن  .822
 353 مجحم فهمي مصطفى عباس  .823
 ,3 مجيد جاسم محمد جمالي  .821
 3253 مجيد عواد زيدان فرحان  .823
 2753 محمد احمد خضير عباس  .825
 953 محمد احمد علي محمد  .827
 2853 محمد اسماعيل خليل خليفة  .828
 2253 محمد اكرم شفيق احمد  .829
 1853 محمد اكرم علي امين  .,83
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 32 محمد بدر علي حمود  .831
 1,53 محمد بكر طه بكر  .832
 ,2 محمد جاسم بادي محمود  .833
 1353 محمد جاسم عباس عفتان  .831
 11 محمد جاسم مجيد محمد  .833
 25 محمد جرو كاظم منير  .835
 11 محمد جالل عبد الكريم محمود  .837
 9 محمد جمال عبد الرحمن حمودي  .838
 953 محمد جميل غازي علوان  .839
 1353 محمد جواد عبد الكاظم اشكح  .,81
 1153 محمد حامد حميد كاظم   .811
 1953 محمد حسن مطر عبود  .812
 11 محمد حسين كاظم حمزة  .813
 2353 حسين محمد جاسممحمد   .811
 1153 محمد حميد طالب عباس  .813
 31 محمد خالد عبد حسين  .815
 11 محمد خالص عنفوص رشيد  .817
 11 محمد خليف محان بريسم  .818
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 1753 محمد خليل ابراهيم مراد  .819
  1753 محمد راضي عبد النبي حسين  .,83
 1153 محمد رضا كشاش ساجت  .831
 2153 محمد رفعت طالب ياسين  .832
 3553 محمد سالم عبد الكاظم نايف  .833
 23 محمد سامي حميد حسن  .831
 31 محمد شاكر محمود حسن  .833
 17 محمد شمخي جبر كريم  .835
 2153 محمد شيره كريم نظر  .837
 ,1 محمد صالح خضر شرقي  .838
 1353 محمد صبحي احمد سعودي  .839
 11 محمد طالب شرموط احمد  .,85
 2753 محمد عباس عبد اهلل علي  .851
 2353 عليمحمد عباس محمد   .852
 3,53 محمد عبد االمير جاسم تايه  .853
 2353 محمد عبد االمير حسين سلمان  .851
 1953 محمد عبد الرضا حسين حميدي  .853
 12 محمد عبد الستار جبار مسير  .855
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 1153 محمد عبد الستار فزع مانع   .857
 23 محمد عبد الكريم احمد شبيب  .858
 1,53 محمد عبد الكريم غالم حاجم  .859
 22 محمد عدنان علي زبر  .,87
 1 محمد عفتان توفيق حسن  .871
 2,53 محمد عالوي سبهان حسن  .872
 1253 محمد علي سلطان محمد  .873
 12 محمد علي عبد الحمزة جبر  .871
 19 محمد علي عبد سالم  .873
 853 محمد علي محمد هادي  .875
 3153 محمد غالب خليل علي ابراهيم  .877
 2153 محمد فاضل كاظم علي  .878
 2153 زويدمحمد فيصل خلف   .879
 23 محمد قاسم عبد الرزاق سلمان  .,88
 1753 محمد قاسم مناتي عرير  .881
 9 محمد كريم جاسم عيسى  .882
 8 محمد كريم صاحب عيسى  .883
 3153 محمد لطيف ظاهر حمد  .881
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 19 محمد ماجد سلمان عبد الرحمن  .883
 2153 محمد مجيد ابراهيم فرحان  .885
 1353 محمد مجيد عزيز نصيف  .887
 1153 محسن فليح حسنمحمد   .888
 23 محمد مردان اسود خلف  .889
 15 محمد مهدي عباس محمد  .,89
 1953 محمد موسى حميد مريهج   .891
 153 محمد مؤيد ابراهيم احمد  .892
 3253 محمد نبيل اسماعيل ابراهيم  .893
 صفر محمد نجم الدين شكور قادر  .891
 ,1 محمد نجم عبيد الجاسم  .893
 18 محمد نجم عبيد فضيح  .895
 3153 محمد رباطمحمد نزار   .897
 27 محمد نصر اهلل فارس عبد العالي  .898
 1353 محمد هاتف عبد الرزاق دهام  .899
 18 محمد هادي ختالن شرهان  .,,9
 3,53 محمد هاشم هادي حسن  .9,1
 2253 محمد هويدي وكاع عويد   .9,2
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 صفر محمد وحيد شالل حميد  .9,3
 1353 محمد وليد بدر نجم  .9,1
 28 محمد وليد علي بشير  .9,3
 853 محمد يحيى عوني عبد القادر  .9,5
 ,1 محمود ابراهيم رمضان يحيى  .9,7
 ,2 محمود جمال عباس محمد  .9,8
 35 محمود سعيد طعمة عبيد  .9,9
 22 محمود صالح محمد مصطفى  .,91
 2153 محمود عارب سعدون حمد  .911
 1953 محمود موفق محمود محمد صالح  .912
 1353 مخلص صالح علوان ناصر  .913
 1853 محمد كاظم محمد  .911
 3153 مروة زكي احمد زيدان   .913
 33 مروة عادل محمد علي حسن  .915
 11 مريم جبر كاطع حسن  .917
 2253 مريم عون لفتة شرموط  .918
 1853 مسلم طالب خالوي بشير  .919
 ,1 مسلم عبد الباقي عبد عباس  .,92
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 1253 مسلم عقيل عبد اهلل محمد  .921
 11 مشتاق ذياب صبري سعيد  .922
 1553 مشتاق طالب فزع سوادي  .923
 38 مشتاق محمد ساجت سلمان  .921
 1153 مشعل عبد اللطيف احمد حمادي  .923
 32 مصطفى احمد مضحي جربوع  .925
 1153 مصطفى اسماعيل رشيد فالح   .927
 ,3 مصطفى تركي اسود سلمان  .928
 1253 مصطفى توفيق حسون شاكر  .929
 31 مصطفى جبار عبد السادة مهدي  .,93
 ,3 مصطفى جدوع جاسم محمد  .931
 21 ناصرمصطفى حسين علي   .932
 1353 مصطفى خالد عباس راهي  .933
 23 مصطفى خالد عبد المهيمن محمد  .931
 15 مصطفى خالد عبد علي  .933
 3153 مصطفى سرحان العيبي بجاي  .935
 صفر مصطفى سلمان عبيد عبد اهلل  .937
 18 مصطفى سلمان كاظم عبود  .938
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 1353 مصطفى شهاب احمد حسين  .939
 22 مصطفى طالب وناس علي  .,91
 15 عبد الحسين حسن محمد مصطفى  .911
 ,2 مصطفى عبد الرزاق صالح مهدي  .912
 19 مصطفى عبد المجيد مطلق عاجل  .913
 18 مصطفى عبد المطلب فتحي عبد  .911
 27 مصطفى علي زاير الزم  .913
 12 مصطفى علي عبد الحسين جاسم  .915
 3,53 مصطفى علي محمود علي  .917
 11 مصطفى فاضل حميد محمد  .918
 23 مصطفى فهمي حميد صالح  .919
 2353 مصطفى قاسم حسن خضير  .,93
 1253 مصطفى كاظم عبد الحسين راشد  .931
 38 مصطفى لطفي عوني علي  .932
 1153 مصطفى محسن عبد الحسين حسن  .933
 9 مصطفى محمد حبيب عبد الرسول  .931
 8 مصطفى محمد خلف حسن  .933
 15 مصطفى ياسين فرحان فليح  .935
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 23 مصطفى ياسين هادي احمد  .937
 1953 مهدي فرجمضر ابراهيم   .938
 1353 مضر نضير طالب عبد الكريم  .939
 35 مظفر جريان جليل كاظم  .,95
 1,53 معاني ادريس حسن خلف  .951
 3153 معتز سعد مهدي حسن  .952
 953 معتز فاضل عباس خزعل  .953
 13 معتز يوسف عاشور احمد  .951
 12 معد صالح عجاج حمد  .953
 1953 معمر خوام عباس غليس  .955
 21 معن محمد علي سلطان  .957
 13 ابراهيم لومي علي مفيد  .958
 19 مقداد رزاق جواد ناصر  .959
 1553 مقداد صالح مهدي عبد الحسين  .,97
 28 مكي صالح عبد اهلل عرسان  .971
 ,1 مناف عبد الباسط خالد مزعل  .972
 1953 منال مخلف صوين سحيب  .973
 ,3 منتصر صادق كاظم علوان   .971
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 ,2 منتصر صمد صالح مهدي   .973
 21 منتصر عباس رشيد علي  .975
 3353 منتصر عبد الحمزة جراد كزار  .977
 ,1 منتصر محمد عناد عبد اهلل   .978
 ,1 منتظر نعمة عبد المحسن حويلي  .979
 1153 منذر عبد سويدان ذياب  .,98
 1253 منذر نعمان كريم احمد  .981
 11 منى عبد الحسين عواد حسين  .982
 25 منى مهدي شكبان حسين  .983
 3153 منير عبد علي حسن محمد  .981
 32 احمد شمخيمنير محمد   .983
 19 مها عبد الكريم خضر عزيز  .985
 29 مها محمد حسين جدوع  .987
 ,3 مهدي حسن خلف حبيب  .988
 29 مهند احمد مصطفى محمد  .989
 2753 مهند توفيق ابراهيم عبود  .,99
 1153 مهند سعد اهلل سلوم ناصر  .991
 13 مهند سعدون فالح حسون  .992
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 1753 مهند صالح هادي جالب  .993
 1553 داود سلمانمهند علي   .991
 13 مهند فرحان محمود شهاب  .993
 2553 مهند كريم عمران هزاع  .995
 1853 مهند نجم عبد اهلل احمد  .997
 953 مؤتمن علي حسين مهيدي  .998
 5 ميثاق حسن جبار خنيفر  .999

 3,53 ميثاق حسن عاكول مالجي  .,,,1
 13 ميثم حمزة جون جبار  .1,,1
 2253 ميثم حيدر فالح حسن  .2,,1
 2953 ميثم سجاد شاكر شنشول  .3,,1
 1,53 ميثم مهدي حمود ظاهر  .1,,1
 21 ميس عبدالرزاق عبدالصاحب محمد  .3,,1
 1553 ميعاد حسين زرار صافي  .5,,1
 1153 نادية صباح حميد شعنون  .7,,1
 19 نادية مظهر سالم هندس  .8,,1
 1153 نبأ جبار مجيد جاسم  .9,,1
 18 نبراس جبار علي حسين  .,1,1
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 15 نبيل ابراهيم محمد سرهيد   .1,11
 ,1 عنون عباسنبيل عبود   .1,12
 1353 نبيل غالب فارس راشد  .1,13
 2253 نجاح علي عبود عذافه   .1,11
 17 نجاح هاشم حسين شبيب  .1,13
 3753 نجلة اسماعيل فحاط عظم  .1,15
 13 نداء عبد الرحمن فاضل عباس  .1,17
 1753 ندى رحمن كميل سلطان  .1,18
 31 ندى شاكر جابر عبد اهلل   .1,19
 1353 ندى عبد الرضا مطشر طاهر  .,1,2
 ,1 عبود ندى عداي جريان  .1,21
 2353 نسر زبيد عناد عبود  .1,22
 1153 نسرين كريم عيدان عنفك  .1,23
 2153 نسرين مايح كريم جسوم  .1,21
 39 نصر حميد شاكر محمود   .1,23
 ,1 نصير سالم فرحان حسن  .1,25
 ,3 نصير ناظم جبار حمادي  .1,27
 17 نور الدين خالد حمادي عبد  .1,28
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 23 نور جمال عبد المجيد احمد   .1,29
 27 عباس محسننور رزاق   .,1,3
 ,1 نور عباس علي عبد الرزاق  .1,31
 13 نور قيس عطية نعمة  .1,32
 33 نور الزم هادي كاظم  .1,33
 2353 نورس جواد كاظم والي  .1,31
 2953 نورس حيدر عبد االله سلمان  .1,33
 853 هازه صباح موسى علي  .1,35
 19 هاشم جواد نعمة عبد سلمان  .1,37
 3253 هاشم يوسف كطان شحاثة  .1,38
 37 هالة جبار محسن هويرف  .1,39
 1153 هالة قصي علي حسين  .,1,1
 2553 هالة ناظم مصطفى علي  .1,11
 11 هانا بهجت فتاح مصطفى  .1,12
 ,3 هاني حمدان عبد اهلل علي   .1,13
 3153 هبة سرحان رشيد حسن  .1,11
 3,53 هبة عبد الهادي عبد اهلل محمد  .1,13
 2853 هبة عبد صالح لفتة  .1,15
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 2353 هبة فاضل محسن زغير  .1,17
 3,53 هبة ماجد هاشم محمد علي   .1,18
 11 هبة محمد عباس حمود  .1,19
 2353 هبة هالل فليح حسن  .,1,3
 1553 هدى جبار عبد الواحد محسن  .1,31
 1,53 هزبر كريم جاسم محمد  .1,32
 22 هشام طالب خضير محمد  .1,33
 2253 همام عبد السالم خليل احمد  .1,31
 15 همام قاسم وهيب عليوي  .1,33
 953 هند عذاب خضير عباس  .1,35
 25 عباس تايه هند كاظم  .1,37
 2853 هند مظفر احمد حمزة  .1,38
 صفر هيرش عمر عبد اهلل فقي سعيد  .1,39
 1253 هيمن ضياء عريان عسكر  .,1,5
 21 واثق عماد عبد اهلل محمد علي  .1,51
 13 واثق محمد جاسم محمد  .1,52
 2953 وائل جاسم كاظم هندي  .1,53
 1153 وائل هادي لفتة جاسم  .1,51
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 1153 ورقاء احمد عبد شويش  .1,53
 1953 ورود كاظم حسان فرج  .1,55
 1,53 وسام حميد خلف مرزوك  .1,57
 1253 وسام ستار شاكر شنشول  .1,58
 1953 وسام سلمان طه نايف  .1,59
 23 وسام لطيف جبار علي  .,1,7
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 1153 وسام نوري كامل حمادي  .1,72
 ,3 وسيم رياض عبد الستار رضا  .1,73
 3,53 وضحة نوري خليفة سمير  .1,71
 3353 عليوي هاديوفاء خيري   .1,73
 1353 والء جوهر ماهود وادي  .1,75
 13 وليد اسماعيل سلمان عبد  .1,77
 13 وليد خالد كامل عباس  .1,78
 23 وليد صالح مهدي عبد اهلل   .1,79
 2153 وليد عبد اللطيف صبر برير  .,1,8
 2253 وليد عدنان رحيم خلف  .1,81
 22 وليد مسلم ابراهيم كاظم  .1,82
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 1153 وميض غازي جابر كزار  .1,83
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 1353 وهب عبد الحمزة عبدالحسن راضي  .1,85
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 ,1 ياس مظهر عباس عبد  .1,88
 1353 ياسر ابراهيم علي غازي  .1,89
 8 ياسر توفيق اسماعيل كاظم  .,1,9
 1953 ياسر جمر عبيد عسل  .1,91
 23 ياسر حسن محمد عبد اهلل  .1,92
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 32 ياسر سالم عبد علي  .1,91
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 1153 ياسر عز الدين عايد موحي  .1,97
 2353 ياسر عماد علي عبيس  .1,98
 2353 ياسر عمران عيسى سادة  .1,99
 1853 ياسر فاضل صالح نادر  .,,11
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 13 عمرياسر فنيش رجه   .11,1
 21 ياسر الئق عبد حسن  .11,2
 1253 ياسر محسن عبيد مجيد  .11,3
 2153 ياسر هادي علي دوهان  .11,1
 7 ياسمين حسام علي عمر  .11,3
 1353 ياسين حسن داخل سلطان  .11,5
 1253 يحيى علي محي احمد  .11,7
 ,3 يزن طعمة فاخر مظلوم  .11,8
 2353 يسرى عماد كامل رحيم  .11,9
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( 24ء الناجحين الداء امتحان الكفاءة القانوني في المعهد القضائي الدورة ) سماأ
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 الدرجة االسم ت
 85 حسين كاظم رهمة نعاس ال بطة  .0
 82٫8 علي يحيى كاظم حسن الخالدي   .4
 82٫5 محمد لطيف ظاهر حمد العبودي   .3
 82٫5 معتز سعد مهدي حسن الحمداني   .2
 82٫5 عقيل ناظم كزار صالح العمري  .8
 82 احمد روضان غالي ابيش القيسي   .6
 82 اسراء حميد حسن زغير الغراوي   .7
 83 عمر صالح عواد عبد العبيدي   .5
 84٫8 زينة قادر عليوي ذياب الغراوي   .2
 84٫8 عزت مصطفى  محمد صالح الفارس   .01
 84٫8 محمد نبيل اسماعيل ابراهيم الربيعي   .00
 84٫8 هاشم يوسف كطان شحاته الغانمي   .04
 84٫8 علي مجيد زغير اكبر الربيعة   .03
 84 منير محمد احمد شمخي الغانمي   .02
 84 حسين هاشم مجبل شبيب الكرعاوي   .08
 84 غازي كاظم كزار عبود الحساني   .06
 84 احمد محمد رضا محمد ال طعمة   .07
 80٫8 صباح معيوف عبداهلل حسن الجبوري   .05
 80٫8 سعد قيس سلمان علي النعيمي   .02



 80٫8 صفا عبد علي حسين عبيد السلطاني   .41
 80 حسين علي شناوة رهك السعدوني   .40
 80 محمد شاكر محمود حسن االحمد   .44
 80 حيدر حسن عبد الحسين القصير   .43
 80 احمد عبد االمير مجيد الكرعاوي   .42
 81٫8 كرار نجاح كاظم سعد ابو صبيع   .48
 81٫8 صهيب ابراهيم محمد العكاشي   .46
 81٫8 وضحة نوري خليفة سمير السمير   .47
 81٫8 علي محسن عرار حسن الفارس   .45
 81٫8 مصطفى علي محمود علي العبيدي   .42
 81٫8 محمد هاشم هادي حسن ال زوين   .31
 81 يزن طعمة فاخر مظلوم االبراهيمي   .30
 81 عبد الرحمن يونس خلف الجيوري   .34
 81 فاتن دريد مزعل نعمة الفيصالوي   .33
 81 طيف هيثم عريبي مجيد الصفار   .32

 

 

 


