
 ( للعام الدراسي 44قائمة بأسماء الناجحين في امتحان الكفاءة القانوني الدورة )

(2022/2023) 

درجة  االسم ت
االمتحان 
 التحريري

درجة 
االمتحان 
 الشفهي

 المعدل

 80،2 85 75،5 حوراء علي حميد هاشم العبودي  .1

 68،9 75،3 62،5 احمد روضان غالي ابيش القيسي  .2

 68،1 83،3 53 العنزيعبدالجليل ابراهيم غضبان عبدالرحمن   .3

 67،9 74،8 61 امل حميد محمد عبدالفراجي  .4

 66،2 72،5 60 نور عباس علي عبدالرزاق االسدي  .5

 65،8 80،6 51 االء فاضل جلوب جريان العزاوي  .6

 65،8 71،1 60،5 حسام جسام محمد جسام المجمعي  .7

 65،6 75،8 55،5 احمد مجيد عبد لفته الحجامي  .8

 65،5 68،1 63 انمار عبدالحسن كاظم دونح الزريجاوي  .9

 65،4 76،8 54 علي احمد عباس محمد الضايف  .10

 64،2 72،5 56 احمد علوان حسين عباس السماوي  .11

 64 75 53 مصطفى تركي اسود سلمان المحالوي  .12

 63،9 75،8 52 عماد مطر محان فرهود الساعدي  .13

 63،8 75،6 52 عبداالمير محمد الربيعيياسر محمود   .14

 63،6 74،8 52،5 علي قاسم عباس جسام الدجيلي  .15

 63،2 73،5 53 علي محمد حسين علي حسين الحلي  .16

 63 71،6 54،5 احمد رياض عبدالزهرة عنجور الميالي  .17

 63 74،1 52 حسام منصور محمد سلطان المجمعي  .18

 62،7 65،5 60 احمد حسن مهدي وثيج الزيادي  .19

 62،5 74 51 نور عباس فاضل كاظم الجبوري  .20

 62،1 70،8 53،5 محمد عادل ابراهيم جدعان الشاهري  .21

 61،8 69،1 54،5 حسين راجح سوادي نبهار الخزاعي  .22

 61،7 70 53،5 مهند حسن كاظم سلمان السمندري  .23

 61 62 60 ضرغام فاضل سراج درب الجبوري  .24

 60،1 68،3 52 نسرين مايح كريم جسوم الحاتمي  .25

 60،1 66،8 53،5 ياسر حسن محمد عبداهلل الجبوري  .26

 59،1 65،8 52،5 صادق ناصر حسين سالم النايلي  .27

 58،7 64 53،5 عباس خضير عباس فريفش دريعي  .28
 
 
 
 

(1-2) 



درجة  االسم ت
االمتحان 
 التحريري

درجة 
االمتحان 
 الشفهي

 المعدل

 58،3 65،1 51،5 عبدالكريم عبدالهادي جابر جواد حسين  .29

 57 63،6 50،5 محمد ناصر مجهول اعوج الحميداوي  .30

 56،9 61،3 52،5 عمر عدنان علوان ناصر السعدي  .31

 56،7 60 53،5 رياض حميد خضير جابر المياحي  .32

 56،4 60،3 52،5 عويد الحيدريعلي رحيم صالح   .33

 56،2 61،5 51 احمد غازي ريشان كاظم الزبيدي  .34

 56 56 56 حمادي فيصل الزهيرياحمد ابراهيم   .35

 55 56،5 53،5 مهند جاسب عباس شمخي الجبر  .36

 54،9 55،8 54 عباس كاظم خطاب عبداهلل الربيعي  .37
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