
سنة التخرجالمعدل الدور الذي نجح فٌه الطالبالجنسالجنسٌة اسم الطالب الرباعً الكلٌةاسم الجامعةت

76,461991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًالهادي عبد ادهم حٌدرالقانون كلٌةبؽداد جامعة1

75,791991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً عبد صبٌح مشكاةالقانون كلٌةبؽداد جامعة2

73,531991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد مرزة منىالقانون كلٌةبؽداد جامعة3

72,691991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلٌل المحسن عبد خلٌلالقانون كلٌةبؽداد جامعة4

72,001991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًخضٌر هللا عبد اٌادالقانون كلٌةبؽداد جامعة5

71,851991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبد جابر حٌدرالقانون كلٌةبؽداد جامعة6

71,231991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد جبار فائزةالقانون كلٌةبؽداد جامعة7

71,031991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًشعالن محمد خمٌسالقانون كلٌةبؽداد جامعة8

70,641991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجاسم مزعل اٌمانالقانون كلٌةبؽداد جامعة9

70,591991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًبلعوط حران محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة10

69,591991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًراضً لٌلو مازنالقانون كلٌةبؽداد جامعة11

69,431991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًربه عبد ذٌب ربه عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة12

69,261991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًخمٌس كرٌم بدورالقانون كلٌةبؽداد جامعة13

68,841991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًحداوي مبدر حسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة14

68,691991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًعناد علً الوهاب عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة15

68,561991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلٌل هوبً ثامرالقانون كلٌةبؽداد جامعة16

68,431991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًنعمة حسٌن انوارالقانون كلٌةبؽداد جامعة17

68,081991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبود اسماعٌل حقًالقانون كلٌةبؽداد جامعة18

67,971991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًالرزاق عبد الوهاب عبد نعمالقانون كلٌةبؽداد جامعة19

67,851991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد طه محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة20

67,851991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد عباس ابراهٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة21

67,331991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن طعمة ازهارالقانون كلٌةبؽداد جامعة22
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67,231991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًعباس ٌاسٌن سناءالقانون كلٌةبؽداد جامعة23

67,181991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعطوان سلطان منىالقانون كلٌةبؽداد جامعة24

67,181991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًخلؾ منصور كرامةالقانون كلٌةبؽداد جامعة25

67,151991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًموسى عدنان جهٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة26

67,101991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًعٌدان صعصاع اسماعٌلالقانون كلٌةبؽداد جامعة27

67,031991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن حٌال كاظمالقانون كلٌةبؽداد جامعة28

67,001991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًجزٌمط حسٌن شٌماءالقانون كلٌةبؽداد جامعة29

66,761991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسعٌد منٌر لمعانالقانون كلٌةبؽداد جامعة30

66,691991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكرٌم محمد الرحمن عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة31

66,611991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد عبٌد سعدالقانون كلٌةبؽداد جامعة32

66,591991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلؾ حسن هللا عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة33

66,541991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًمجلً الرزاق عبد عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة34

66,471991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًخلٌل عادل ترحٌبالقانون كلٌةبؽداد جامعة35

66,411991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجعفر جبار ستارالقانون كلٌةبؽداد جامعة36

66,361991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالمً كاظم اعٌادالقانون كلٌةبؽداد جامعة37

66,231991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًعون عبد عبٌد بشرىالقانون كلٌةبؽداد جامعة38

66,231991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًجابر الحمزة عبد سعدالقانون كلٌةبؽداد جامعة39

66,151991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًفرٌق فرود كامٌرانالقانون كلٌةبؽداد جامعة40

66,131991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم احسان عالءالقانون كلٌةبؽداد جامعة41

66,001991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًخصباك خمٌس كرٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة42

65,951991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجبار الحمزة عبد سالمالقانون كلٌةبؽداد جامعة43

65,821991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًجرٌو حسٌن رحٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة44

65,741991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًاوراها توما نوالالقانون كلٌةبؽداد جامعة45

65,741991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًشمران هالل خالدالقانون كلٌةبؽداد جامعة46
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65,461991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمودي باهر عبٌرالقانون كلٌةبؽداد جامعة47

65,441991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبد فوزي ابتسامالقانون كلٌةبؽداد جامعة48

65,361991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًالمهنا عبد العباس عبد جنانالقانون كلٌةبؽداد جامعة49

65,261991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم خلٌل مروانالقانون كلٌةبؽداد جامعة50

65,101991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًابراهٌم خلٌل ربابالقانون كلٌةبؽداد جامعة51

65,101991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًخلٌل عزت سوسنالقانون كلٌةبؽداد جامعة52

65,021991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن ٌاسٌن اٌمانالقانون كلٌةبؽداد جامعة53

64,981991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًمرزوك عبد محمد جاسمالقانون كلٌةبؽداد جامعة54

64,721991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًسلمان كهلً عدنانالقانون كلٌةبؽداد جامعة55

64,621991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًعمران ؼانم سندسالقانون كلٌةبؽداد جامعة56

64,411991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًجٌاد شهاب خلٌفةالقانون كلٌةبؽداد جامعة57

64,281991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم مظلوم كاظمالقانون كلٌةبؽداد جامعة58

64,281991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًشاٌع رشٌد الهامالقانون كلٌةبؽداد جامعة59

64,261991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجعفر عباس شذىالقانون كلٌةبؽداد جامعة60

64,101991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًشرٌؾ علً نوالالقانون كلٌةبؽداد جامعة61

63,971991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًعوٌد سلمان خالدالقانون كلٌةبؽداد جامعة62

63,921991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًسعٌد رشٌد شذىالقانون كلٌةبؽداد جامعة63

63,691991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًحنش وسمًالقانون كلٌةبؽداد جامعة64

63,691991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعمران عٌال ساهرةالقانون كلٌةبؽداد جامعة65

63,641991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًصادق نوري حٌدرالقانون كلٌةبؽداد جامعة66

63,641991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًبخٌت حمدي ناهًالقانون كلٌةبؽداد جامعة67

63,621991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًعون عبد ماجدالقانون كلٌةبؽداد جامعة68

63,411991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالحسٌن عبد فوزي حامدالقانون كلٌةبؽداد جامعة69

63,361991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعباس محمود رقٌةالقانون كلٌةبؽداد جامعة70
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63,271991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًناصر خلؾ مازنالقانون كلٌةبؽداد جامعة71

63,261991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًصالح سلمان ابتسامالقانون كلٌةبؽداد جامعة72

63,181991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًوسٌج رشٌد زهٌرالقانون كلٌةبؽداد جامعة73

63,151991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبود كاظم حسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة74

63,071991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً حواس سالمالقانون كلٌةبؽداد جامعة75

63,001991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًٌونس حسٌن علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة76

62,871991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً عباس جلٌلالقانون كلٌةبؽداد جامعة77

62,821991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن محمد عالوي انتهاءالقانون كلٌةبؽداد جامعة78

62,801991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًهنٌن باقر عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة79

62,671991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالرزاق عبد ابتسامالقانون كلٌةبؽداد جامعة80

62,611991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبٌس كامل حكٌمةالقانون كلٌةبؽداد جامعة81

62,561991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرسودانًمحمد الطرٌفًالقانون كلٌةبؽداد جامعة82

62,461991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًفرحان صالل عذبةالقانون كلٌةبؽداد جامعة83

62,411991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًصالح محمد ابتسامالقانون كلٌةبؽداد جامعة84

62,381991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًصالح محمد زٌنةالقانون كلٌةبؽداد جامعة85

62,331991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد هاشم خالدالقانون كلٌةبؽداد جامعة86

62,321991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًابرش الزهرة عبد احمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة87

62,261991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبد حسن حٌدرالقانون كلٌةبؽداد جامعة88

62,211991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسرحان محمد عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة89

62,131991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعارؾ نعمان ثابتالقانون كلٌةبؽداد جامعة90

62,051991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًصالح داوود حاتمالقانون كلٌةبؽداد جامعة91

62,051991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن هادي عمارالقانون كلٌةبؽداد جامعة92

62,001991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًصالح محسن الرزاق عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة93

61,951991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًرجب خلٌؾ جمالالقانون كلٌةبؽداد جامعة94
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61,931991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًرشٌد طاهر سمٌرالقانون كلٌةبؽداد جامعة95

61,821991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعباس سلمان منىالقانون كلٌةبؽداد جامعة96

61,791991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن علً عبد حٌدرالقانون كلٌةبؽداد جامعة97

61,771991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًساجت كامل طرادالقانون كلٌةبؽداد جامعة98

61,621991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاالمٌر عبد اخالصالقانون كلٌةبؽداد جامعة99

61,541991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمجٌد محمود فائزالقانون كلٌةبؽداد جامعة100

61,511991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجاسم مجٌد تفرٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة101

61,431991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًسرٌح حسٌن باسلالقانون كلٌةبؽداد جامعة102

61,381991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًعوٌد حسٌن محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة103

61,381991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم حمود ماردالقانون كلٌةبؽداد جامعة104

61,361991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن خالد امتثالالقانون كلٌةبؽداد جامعة105

61,271991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًابراهٌم جمٌل جوانالقانون كلٌةبؽداد جامعة106

61,231991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمٌدي كون محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة107

61,211991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًجسار العباس عبد لٌلىالقانون كلٌةبؽداد جامعة108

61,181991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسلمان حاتم هدىالقانون كلٌةبؽداد جامعة109

61,051991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجحٌتً علً انتظارالقانون كلٌةبؽداد جامعة110

61,001991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد كاظم عبد رجاءالقانون كلٌةبؽداد جامعة111

60,971991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعارؾ حمٌد اسماءالقانون كلٌةبؽداد جامعة112

60,971991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًضاحً صمد احمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة113

60,951991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًصوهج هوبً هٌفاءالقانون كلٌةبؽداد جامعة114

60,851991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًتوماس مهدي حامدالقانون كلٌةبؽداد جامعة115

60,851991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاسماعٌل محً عامرالقانون كلٌةبؽداد جامعة116

60,811991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد علً حسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة117

60,721991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً محمد جاسم باسمالقانون كلٌةبؽداد جامعة118
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60,681991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحٌسن ناصر سمٌرالقانون كلٌةبؽداد جامعة119

60,621991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم انصٌؾ طالبالقانون كلٌةبؽداد جامعة120

60,591991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالحسن محمد الرحٌم عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة121

60,581991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاحمد شهاب انتصارالقانون كلٌةبؽداد جامعة122

60,511991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًعٌدان كاظم عودةالقانون كلٌةبؽداد جامعة123

60,511991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمٌد سعدون محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة124

60,491991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفرمان احمد فؤادالقانون كلٌةبؽداد جامعة125

60,461991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًخنجر شتام خٌونالقانون كلٌةبؽداد جامعة126

60,431991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًالحسٌن عبد هٌفاءالقانون كلٌةبؽداد جامعة127

60,381991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًتقً الرسول عبد طارقالقانون كلٌةبؽداد جامعة128

60,381991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن رضٌوي كاظمالقانون كلٌةبؽداد جامعة129

60,331991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًجابر طعمه هاشمالقانون كلٌةبؽداد جامعة130

60,331991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًصاٌل سالم ضاريالقانون كلٌةبؽداد جامعة131

60,231991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًولً رحٌم سجىالقانون كلٌةبؽداد جامعة132

60,201991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًعماره عودة رٌاضالقانون كلٌةبؽداد جامعة133

60,121991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًامٌن محمد حسٌن حكٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة134

60,101991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًعطٌة فالح احمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة135

60,071991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعباس عبد نجم صالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة136

60,051991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالعبوس سلمان حسنالقانون كلٌةبؽداد جامعة137

59,841991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد هللا عبد سالمالقانون كلٌةبؽداد جامعة138

59,741991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًرحٌم حسن فالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة139

59,691991/1990صباحً/  االول الدورذكراردنًقطرٌب احمد حسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة140

59,561991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد ؼازي بكرالقانون كلٌةبؽداد جامعة141

59,541991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبود عبٌس اخالصالقانون كلٌةبؽداد جامعة142
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59,541991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالوهاب عبد سامً علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة143

59,541991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهاشم حمود نداءالقانون كلٌةبؽداد جامعة144

59,541991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً محمد نعماتالقانون كلٌةبؽداد جامعة145

59,521991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمود خالد ولٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة146

59,511991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمهدي نعٌم زٌنبالقانون كلٌةبؽداد جامعة147

59,491991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد صاحب نهادالقانون كلٌةبؽداد جامعة148

59,461991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعٌسى نوٌر حسنالقانون كلٌةبؽداد جامعة149

59,431991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًصوالغ جعفر ازهارالقانون كلٌةبؽداد جامعة150

59,381991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاسماعٌل محمد رقٌةالقانون كلٌةبؽداد جامعة151

59,371991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًشاكه عباس محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة152

59,121991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً سوادي بالسمالقانون كلٌةبؽداد جامعة153

59,081991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن ابراهٌم اشوانالقانون كلٌةبؽداد جامعة154

59,081991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخلؾ زٌدان فائقالقانون كلٌةبؽداد جامعة155

59,071991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًؼنً حسٌن صالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة156

59,001991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًاللطٌؾ عبد فاضل انمارالقانون كلٌةبؽداد جامعة157

59,001991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًلعٌبً احمد عالءالقانون كلٌةبؽداد جامعة158

58,981991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً حسن طارقالقانون كلٌةبؽداد جامعة159

58,971991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًصالح مهدي كاظمالقانون كلٌةبؽداد جامعة160

58,921991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمزة هشام شافًالقانون كلٌةبؽداد جامعة161

58,871991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجاسم حسن هناءالقانون كلٌةبؽداد جامعة162

58,851991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًخلٌل هاشم نبراسالقانون كلٌةبؽداد جامعة163

58,811991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهللا عبد رضا فلايرالقانون كلٌةبؽداد جامعة164

58,761991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد المدنً قرشًالقانون كلٌةبؽداد جامعة165

58,741991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن جبر حسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة166
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58,731991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد امٌن محمد عادلالقانون كلٌةبؽداد جامعة167

58,671991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًابراهٌم حسن فالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة168

58,641991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاحمد صبٌح سعادالقانون كلٌةبؽداد جامعة169

58,591991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرتشاديطاهر محمد عمرالقانون كلٌةبؽداد جامعة170

58,561991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعطٌة سلمان نصرالقانون كلٌةبؽداد جامعة171

58,511991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعباس جواد فوزيالقانون كلٌةبؽداد جامعة172

58,511991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجبار الحسٌن عبد فٌاضالقانون كلٌةبؽداد جامعة173

58,511991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد جاسم نصٌؾالقانون كلٌةبؽداد جامعة174

58,471991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحبٌب خلؾ سعدونالقانون كلٌةبؽداد جامعة175

58,461991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن جبر صالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة176

58,421991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمزة صاحب عودةالقانون كلٌةبؽداد جامعة177

58,351991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن محمد سلمانالقانون كلٌةبؽداد جامعة178

58,321991/1990صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم حسن لٌلىالقانون كلٌةبؽداد جامعة179

58,321991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجابر علً حٌدرالقانون كلٌةبؽداد جامعة180

58,311991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخلٌفة محسن العزٌز عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة181

58,181991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد عثمان احسانالقانون كلٌةبؽداد جامعة182

58,181991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًزاٌر حسن نهىالقانون كلٌةبؽداد جامعة183

58,151991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًناصر محمد علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة184

58,091991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًنجم الزهرة عبد عقٌلالقانون كلٌةبؽداد جامعة185

58,051991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن محمد هدىالقانون كلٌةبؽداد جامعة186

58,031991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم محسن هاتؾالقانون كلٌةبؽداد جامعة187

58,001991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسلمان الداٌم عبد خلودالقانون كلٌةبؽداد جامعة188

57,891991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالطائً عبد عباس املالقانون كلٌةبؽداد جامعة189

57,791991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحداد مؽبتر ربٌعالقانون كلٌةبؽداد جامعة190
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57,771991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالحسٌن عبد الرضا عبد كوثرالقانون كلٌةبؽداد جامعة191

57,711991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد حسام سعدالقانون كلٌةبؽداد جامعة192

57,691991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًزٌا مزجو مارٌناالقانون كلٌةبؽداد جامعة193

57,641991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعمران ؼانم ندىالقانون كلٌةبؽداد جامعة194

57,641991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمصطفى كامل نهلةالقانون كلٌةبؽداد جامعة195

57,621991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمسلم عقٌل شذىالقانون كلٌةبؽداد جامعة196

57,611991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًكزار كشمٌش محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة197

57,571991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسن محسن علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة198

57,491991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمود حامد سعادالقانون كلٌةبؽداد جامعة199

57,381991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًشعٌب جالب مزهرالقانون كلٌةبؽداد جامعة200

57,331991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن كاظم علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة201

57,331991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًخلؾ الستار عبد خالدةالقانون كلٌةبؽداد جامعة202

57,331991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعنكود عذاب عزٌزالقانون كلٌةبؽداد جامعة203

57,291991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًجابردخٌل احمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة204

57,261991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبود ذٌب عثمانالقانون كلٌةبؽداد جامعة205

57,181991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالجبوري محمد خضٌر احمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة206

57,131991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن السجاد عبد قٌسالقانون كلٌةبؽداد جامعة207

57,111991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًخضٌر عباس علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة208

57,101991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًٌاسٌن كامل سناءالقانون كلٌةبؽداد جامعة209

57,051991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً كاظم سهٌلةالقانون كلٌةبؽداد جامعة210

56,971991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًشرٌؾ حمه سورانالقانون كلٌةبؽداد جامعة211

56,931991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًنجم سعٌد نجاحالقانون كلٌةبؽداد جامعة212

56,861991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد كامل جمالالقانون كلٌةبؽداد جامعة213

56,811991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد سالم ناصرالقانون كلٌةبؽداد جامعة214
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56,771991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحبٌب عباس كاظمالقانون كلٌةبؽداد جامعة215

56,741991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاسعد علً اٌادالقانون كلٌةبؽداد جامعة216

56,731991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد ذٌاب مازنالقانون كلٌةبؽداد جامعة217

56,721991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًطاهر عمران ناصرالقانون كلٌةبؽداد جامعة218

56,671991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد عٌاش ابراهٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة219

56,671991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًصالح جلوب علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة220

56,661991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجرٌح جمٌل محسنالقانون كلٌةبؽداد جامعة221

56,611991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً ابراهٌم زٌادالقانون كلٌةبؽداد جامعة222

56,601991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىسودانًدهب احمد هالةالقانون كلٌةبؽداد جامعة223

56,591991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحبٌب سعدون نادٌةالقانون كلٌةبؽداد جامعة224

56,581991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًصالح مهدي محمد صاحبالقانون كلٌةبؽداد جامعة225

56,571991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحالوب هاشم جبارالقانون كلٌةبؽداد جامعة226

56,561991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًشوٌع الحسن عبد زٌنبالقانون كلٌةبؽداد جامعة227

56,541991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم هالل محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة228

56,541991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعباس الرضا عبد فاتنالقانون كلٌةبؽداد جامعة229

56,541991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحٌسن عبد نجمالقانون كلٌةبؽداد جامعة230

56,531991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًعودة حمٌدي حسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة231

56,511991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمود امٌن محمد رحٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة232

56,431991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجواد تقً ٌحٌىالقانون كلٌةبؽداد جامعة233

56,411991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد جبار علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة234

56,411991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًرؤوؾ جالل فاطمةالقانون كلٌةبؽداد جامعة235

56,401991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً محمد ستارالقانون كلٌةبؽداد جامعة236

56,381991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًقاسم ٌاسٌن اسعدالقانون كلٌةبؽداد جامعة237

56,331991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد دالً علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة238
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56,301991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلوان حسٌن قاسمالقانون كلٌةبؽداد جامعة239

56,221991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًصدام كرٌم محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة240

56,191991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالقادر عبد الرزاق عبد علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة241

56,041991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهاتؾ حمٌد عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة242

56,031991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد الكاظم عبد احمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة243

56,031991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسن حسٌن علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة244

55,871991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخطاب عمر احمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة245

55,861991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفلٌح سالم قاسمالقانون كلٌةبؽداد جامعة246

55,771991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجبر محمد عمرانالقانون كلٌةبؽداد جامعة247

55,761991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسعد حبٌب مؤٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة248

55,741991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهادي حنش صبٌحةالقانون كلٌةبؽداد جامعة249

55,671991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخضٌر شرٌؾ كرٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة250

55,581991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسون المطلب عبد محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة251

55,571991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم مهدي عزٌزالقانون كلٌةبؽداد جامعة252

55,561991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًدخٌنة محسن احمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة253

55,561991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمادي عبد عثمانالقانون كلٌةبؽداد جامعة254

55,541991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجبار حرٌز هللا عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة255

55,461991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىاردنٌةاحمد محمد سمٌح لطٌفةالقانون كلٌةبؽداد جامعة256

55,311991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكرٌم محمد العباس عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة257

55,281991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمخلؾ اللة عبد حمٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة258

55,231991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن علً طارقالقانون كلٌةبؽداد جامعة259

55,151991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعٌدان كاظم عمادالقانون كلٌةبؽداد جامعة260

55,051991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفرهود جابر ضاريالقانون كلٌةبؽداد جامعة261

55,051991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًبصٌػ عبد منىالقانون كلٌةبؽداد جامعة262
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55,021991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم محمد كاظمالقانون كلٌةبؽداد جامعة263

54,921991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًطالب حمٌد لواءالقانون كلٌةبؽداد جامعة264

54,801991/1990صباحً/  الثانً الدورذكراردنًالذٌب علً عٌسىالقانون كلٌةبؽداد جامعة265

54,771991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمود جاسم نصٌؾالقانون كلٌةبؽداد جامعة266

54,621991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجاسم طارق زٌنبالقانون كلٌةبؽداد جامعة267

54,461991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد صالح عمارالقانون كلٌةبؽداد جامعة268

54,371991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحٌدر صالح الدٌن عزالقانون كلٌةبؽداد جامعة269

54,351991/1990صباحً/  االول الدورذكرعراقًفٌصل ثامر فارسالقانون كلٌةبؽداد جامعة270

54,331991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد امٌن روناكالقانون كلٌةبؽداد جامعة271

54,281991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً حسٌن علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة272

54,181991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحاتم محمود عمارالقانون كلٌةبؽداد جامعة273

54,151991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً ابراهٌم حمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة274

54,101991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحرجان صادق علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة275

53,951991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد جعفر جمالالقانون كلٌةبؽداد جامعة276

53,821991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًماهود سامً جبارالقانون كلٌةبؽداد جامعة277

53,771991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمادى علً حسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة278

53,591991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخلؾ محمود احمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة279

53,591991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعمران كاظم سهادالقانون كلٌةبؽداد جامعة280

53,541991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد حامد حمدانالقانون كلٌةبؽداد جامعة281

53,461991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن محسن مٌثمالقانون كلٌةبؽداد جامعة282

53,361991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًامٌن علً محمد صادقالقانون كلٌةبؽداد جامعة283

53,181991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًتوبة عبد سعادالقانون كلٌةبؽداد جامعة284

53,101991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحرز حنت كرٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة285

52,871991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمود شاكر ؼزوانالقانون كلٌةبؽداد جامعة286
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52,851991/1990صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجلٌل زكرى زهراءالقانون كلٌةبؽداد جامعة287

52,461991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعكاب ؼازي احمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة288

52,381991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًبدر هللا عبد اٌادالقانون كلٌةبؽداد جامعة289

52,131991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفرحان ثقب علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة290

51,101991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًصكبان كاظم ماجدالقانون كلٌةبؽداد جامعة291

1991/1990صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالعزٌز عبد قصًالقانون كلٌةبؽداد جامعة292
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69,601991/1990مسائً/  االول الدورذكرعراقًرشٌد هللا عبد لقمانالقانون كلٌةبؽداد جامعة1

64,751991/1990مسائً/  االول الدورذكرعراقًمرٌؾ جبار ذٌابالقانون كلٌةبؽداد جامعة2

63,401991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًالعزاوي خلٌل محمد ابراهٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة3

62,981991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسن هللا عبد كامل سمٌرالقانون كلٌةبؽداد جامعة4

62,961991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً جلب جٌاد الكاظم عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة5

62,671991/1990مسائً/  االول الدورذكرعراقًبالد ناصر فؤادالقانون كلٌةبؽداد جامعة6

62,481991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًسعطان راضً محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة7

61,661991/1990مسائً/  االول الدورذكرعراقًعطٌة الدٌن بهاءالقانون كلٌةبؽداد جامعة8

61,551991/1990مسائً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم الواحد عبد نزارالقانون كلٌةبؽداد جامعة9

60,371991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد هاشم العابدٌن زٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة10

60,231991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمحسن جبر كاظمالقانون كلٌةبؽداد جامعة11

60,211991/1990مسائً/  االول الدورذكرعراقًنوري ابراهٌم خلدونالقانون كلٌةبؽداد جامعة12

59,981991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً دهش ابراهٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة13

59,871991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًصالح حسٌن عالءالقانون كلٌةبؽداد جامعة14

59,771991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًالشمري علً حسٌبن جواد علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة15

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 1991/1990العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 
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59,691991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسون علً محمد كرٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة16

59,661991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمنصور محمد كرٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة17

59,421991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًراضً مبارك نجاحالقانون كلٌةبؽداد جامعة18

58,991991/1990مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًمصطفى الرحمن عبد جنانالقانون كلٌةبؽداد جامعة19

58,841991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعماره اسماعٌل جوادالقانون كلٌةبؽداد جامعة20

58,801991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًجبر سعود حامدالقانون كلٌةبؽداد جامعة21

58,771991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسن جبار ستارالقانون كلٌةبؽداد جامعة22

58,731991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم عباس سعٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة23

58,651991/1990مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًاللؽوي محسن العزٌز عبد سمٌرةالقانون كلٌةبؽداد جامعة24

58,521991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمكً احمد شهابالقانون كلٌةبؽداد جامعة25

58,371991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن محمد طارقالقانون كلٌةبؽداد جامعة26

58,331991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعرٌبً هادي عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة27

58,261991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمصلح شمسً علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة28

58,221991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًخلٌل محمد جاسم محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة29

58,151991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعكوبً رٌاض محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة30

58,061991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد نجم هٌثمالقانون كلٌةبؽداد جامعة31

57,971991/1990مسائً/  االول الدورذكرعراقًؼائب صائب انورالقانون كلٌةبؽداد جامعة32

57,911991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن علٌوي اسماعٌلالقانون كلٌةبؽداد جامعة33

57,881991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًامٌن طارق حسنٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة34

57,771991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًالدلٌمً صالح محمود ذاكرالقانون كلٌةبؽداد جامعة35

57,761991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن زوٌد عوادالقانون كلٌةبؽداد جامعة36

57,351991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًسالم هدهود كاملالقانون كلٌةبؽداد جامعة37

57,341991/1990مسائً/  االول الدورذكرعراقًمشهد حسن الرضا عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة38

57,201991/1990مسائً/  االول الدورذكرعراقًشلكام عبٌد نجمالقانون كلٌةبؽداد جامعة39
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57,041991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًوٌس عبٌس نعٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة40

56,911991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد قاٌم برزانالقانون كلٌةبؽداد جامعة41

56,841991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًالكواز جاسم محمود جاسمالقانون كلٌةبؽداد جامعة42

56,771991/1990مسائً/  االول الدورذكرعراقًحاتم لعٌبً احمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة43

56,691991/1990مسائً/  االول الدورذكرعراقًمحسن الهادي عبد عامرالقانون كلٌةبؽداد جامعة44

56,601991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًالفتالوي علً حمٌدي جاسم داخلالقانون كلٌةبؽداد جامعة45

56,511991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعبٌس عمران ضٌاءالقانون كلٌةبؽداد جامعة46

56,411991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًظاهر محسن الحسٌن عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة47

56,171991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن اسماعٌل كاظمالقانون كلٌةبؽداد جامعة48

56,171991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًسعٌد الحسٌن عبد كرٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة49

56,111991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسون ؼازي مثنىالقانون كلٌةبؽداد جامعة50

56,071991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًالشٌخلً حود محمد الؽنً عبد محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة51

55,671991/1990مسائً/  االول الدورذكرعراقًجاسم عبد عباس احمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة52

55,541991/1990مسائً/  االول الدورذكرعراقًخرٌبط حٌال فاخرالقانون كلٌةبؽداد جامعة53

55,451991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم انصٌؾ لطٌؾ باسمالقانون كلٌةبؽداد جامعة54

55,301991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلوان محمد حمٌرالقانون كلٌةبؽداد جامعة55

55,261991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًكعٌور حصو عاٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة56

55,211991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسون درٌس عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة57

55,181991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمهدي عبادي قاسمالقانون كلٌةبؽداد جامعة58

55,111991/1990مسائً/  االول الدورانثىعراقًمولود علً جمٌلةالقانون كلٌةبؽداد جامعة59

55,081991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًراسم حسون مكً محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة60

54,601991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعبود جرٌو رحٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة61

54,351991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعبٌد رزاق ظاهر هادي عبود مهديالقانون كلٌةبؽداد جامعة62

53,991991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعباس مجٌد رزاقالقانون كلٌةبؽداد جامعة63
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53,971991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًالعبوسً سلمان الحسٌن عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة64

53,781991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد المجٌد عبد الستار عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة65

53,621991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًالحسن عبد جبار الستار عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة66

53,531991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًثابت الواحد عبد علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة67

53,501991/1990مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًشٌاع رشٌد فوزيالقانون كلٌةبؽداد جامعة68


