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88.16242018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةخلف الرحمن عبد حامد معصومةالقانون بغداد جامعة1

82.98072018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةابرٌسم صاحب ولٌد رندالقانون بغداد جامعة2

82.20332018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةجاسم كامل علً حسٌنالقانون بغداد جامعة3

81.98942018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةعٌسى علً كرٌم حاتمالقانون بغداد جامعة4

80.95042018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةداغر مفتن صالح امنهالقانون بغداد جامعة5

80.60132018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةمحمد راضً علً نبأالقانون بغداد جامعة6

80.55842018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةمشعل عناد احمد هبةالقانون بغداد جامعة7

80.45042018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةضمد حاتم حسٌن الحسن ابوالقانون بغداد جامعة8

79.99622018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةشهاب فاضل حمزه تباركالقانون بغداد جامعة9

79.66342018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةعزٌز هاشم محمد حسٌنالقانون بغداد جامعة10

79.56832018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةحسٌن عٌسى الحسٌن عبد منىالقانون بغداد جامعة11

79.14352018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةمحمود حاتم ثامر فرحالقانون بغداد جامعة12

78.76942018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةقادر حٌدر جواد وردهالقانون بغداد جامعة13

78.56672018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةعلً محمد جبٌر واثق غفرانالقانون بغداد جامعة14

78.45512018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةبرٌدي جبار كرٌم مرٌمالقانون بغداد جامعة15

78.29892018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةكاظم طالب خلٌل حسٌنالقانون بغداد جامعة16

78.15672018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةكاطع دالم فالح رغدالقانون بغداد جامعة17

78.15012018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةجبر عبد احمد هبةالقانون بغداد جامعة18

78.10592018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةجري عودة الحسٌن عبد بارقالقانون بغداد جامعة19

77.92872018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةمحمد ابراهٌم محسن سراءالقانون بغداد جامعة20

77.87732018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةبداي ماحصل عوده خنساءالقانون بغداد جامعة21

77.70152018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةالجبار عبد رشٌد حمٌد ودادالقانون بغداد جامعة22

77.65632018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةحسٌن مطلك عباس مروجالقانون بغداد جامعة23

77.61882018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةهللا عبد هادي صالح توفٌقالقانون بغداد جامعة24
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77.48972018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةرزوقً مهدي صفاء سجىالقانون بغداد جامعة25

77.27722018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةداود سلمان صباح فاطمهالقانون بغداد جامعة26

77.15412018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةكرٌم حسٌن طالب عروبهالقانون بغداد جامعة27

77.1232018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةكاظم مهدي محمد علًالقانون بغداد جامعة28

77.00542018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةكرٌم حسن صباح اسراءالقانون بغداد جامعة29

76.87212018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةخلف فاضل عباس هللا عبدالقانون بغداد جامعة30

76.78172018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةكاظم شنٌت حمزه مرٌمالقانون بغداد جامعة31

76.70282018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةعبٌد بندر كرٌم املالقانون بغداد جامعة32

76.16172018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةفارس ٌونس كرٌم سرىالقانون بغداد جامعة33

76.12022018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةسكوند مانع جاسب حنٌنالقانون بغداد جامعة34

75.93642018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةفنر رشٌد محمد االءالقانون بغداد جامعة35

75.69062018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةجابر عناد سلمان زهراءالقانون بغداد جامعة36

75.57392018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةخضٌر ٌاسٌن جالل دانٌهالقانون بغداد جامعة37

75.40392018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةحمودي جبار علً اسراءالقانون بغداد جامعة38

75.36942018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةحوشان تعبان علً افٌاءالقانون بغداد جامعة39

75.22962018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةمجٌد لطٌف الرحمن عبد اسماءالقانون بغداد جامعة40

75.00342018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةرستم جاسم صادق سارهالقانون بغداد جامعة41

74.97862018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةصالح عبد محمد فاطمهالقانون بغداد جامعة42

74.6022018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةمحمد رشٌد علً حسٌنالقانون بغداد جامعة43

74.59322018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةٌوسف ولً اسماعٌل اٌاتالقانون بغداد جامعة44

74.58212018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةحٌدر كسً محمد فاطمهالقانون بغداد جامعة45

73.28482018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةعلٌوي جبار سعد فاطمهالقانون بغداد جامعة46

73.13172018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةسلمان حسن كرٌم اٌهالقانون بغداد جامعة47

73.1152018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةناٌل اسعد مالك عمرالقانون بغداد جامعة48
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73.08572018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةحسٌن صاحً منعم نورالقانون بغداد جامعة49

73.04612018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةشكر شاكر الكرٌم عبد قمرالقانون بغداد جامعة50

72.66782018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةشمر جبر محمد عباسالقانون بغداد جامعة51

72.022018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةحسٌن علً بشار رندالقانون بغداد جامعة52

71.54222018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةرهٌف النبً عبد كاظم حسٌنالقانون بغداد جامعة53

71.20292018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةخضٌر فضل مهدي جمانهالقانون بغداد جامعة54

71.172018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةعبدالجبار عبدهللا هٌثم هدٌرالقانون بغداد جامعة55

70.9532018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةخضر رمضان جلٌل شٌالنالقانون بغداد جامعة56

70.81422018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةطه الحسٌن عبد قاسم هبةالقانون بغداد جامعة57

70.36542018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةحسٌن اسماعٌل عادل هدٌلالقانون بغداد جامعة58

70.3122018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةحبٌب حمزه محمد شهدالقانون بغداد جامعة59

70.032018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةعبد الدٌن محً مؤٌد مرٌمالقانون بغداد جامعة60

69.54512018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةحسن الجبار عبد عدنان مرتجىالقانون بغداد جامعة61

69.41322018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةنجٌب سلمان محمود اٌاتالقانون بغداد جامعة62

69.01482018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةمحمد مهدي قاسم سجىالقانون بغداد جامعة63

68.88632018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةعباس حافظ عبد سجادالقانون بغداد جامعة64

68.65412018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةمحسن عبدالصاحب حسن حنٌنالقانون بغداد جامعة65

68.2922018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةعلوان خلف عماد فاطمهالقانون بغداد جامعة66

68.26612018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةمحمد جاسم ٌاسٌن هاجرالقانون بغداد جامعة67

68.10222018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةمشتت علٌوي كاظم تمارهالقانون بغداد جامعة68

67.9452018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةسلمان ثامر فراس مراحالقانون بغداد جامعة69

67.83092018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةروضان حسن حمٌد زٌنبالقانون بغداد جامعة70

67.77412018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةعباس خضٌر محمد زهراءالقانون بغداد جامعة71

66.9962018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةصابر شاتً فاخر زٌنبالقانون بغداد جامعة72
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66.8072018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةسلمان مهدي عادل صفاالقانون بغداد جامعة73

64.34272018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةفلفل كاربد عالوي ضحىالقانون بغداد جامعة74

62.92382018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةدنبوس كاظم هوٌدي محمدالقانون بغداد جامعة75

62.07262018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةنعٌمه جمعة صالح االءالقانون بغداد جامعة76

61.09582018/2017صباحًاالولانثىالعراقٌةمجٌد عبود ولٌد امنهالقانون بغداد جامعة77

58.83442018/2017صباحًاالولذكرالعراقٌةمخلف احمد هادي عبدهللاالقانون بغداد جامعة78




