
التخرج سنة المعدلالطالب فٌه نجح الذي الدورالجنس الجنسٌة الرباعً الطالب اسمالكلٌةالجامعة اسمت

79,741992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلٌف ضٌول نعٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة1

79,031992/1991صباحً/  االول الدور ذكرعراقًجواد عبود مزهرالقانون كلٌةبغداد جامعة2

78,671992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد صبٌح كلثوم امالقانون كلٌةبغداد جامعة3

77,031992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًصادق الحافظ عبد لٌلىالقانون كلٌةبغداد جامعة4

75,721992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحسن عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة5

75,621992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن محمد محسنالقانون كلٌةبغداد جامعة6

75,301992/1991صباحً/  االول الدورانثىاردنٌةصالح ابراهٌم منالالقانون كلٌةبغداد جامعة7

74,971992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد العزٌز عبد شادانالقانون كلٌةبغداد جامعة8

74,441992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًابراهٌم سلٌمان سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة9

74,361992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًعمر صالح امٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة10

74,151992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًصالح اسماعٌل علًالقانون كلٌةبغداد جامعة11

74,051992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاظم صبٌح زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة12

73,851992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً الرزاق عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة13

73,691992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحروس محمد مروانالقانون كلٌةبغداد جامعة14

73,621992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًخضٌر رحٌم لواحظالقانون كلٌةبغداد جامعة15

73,591992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد علً منىالقانون كلٌةبغداد جامعة16

73,311992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحسن كرٌم خدٌجةالقانون كلٌةبغداد جامعة17

73,281992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًراهً نهٌر عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة18

73,181992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد فخري امٌرهالقانون كلٌةبغداد جامعة19

72,951992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًفرج كباشً نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة20

72,821992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًمطلك محمد حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة21

72,791992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًلفته جبٌر فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة22
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72,461992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً الهادي عبد بتولالقانون كلٌةبغداد جامعة23

72,441992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًٌعقوب اكرم رجاءالقانون كلٌةبغداد جامعة24

72,311992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبد محمد هللا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة25

72,281992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًجعفر سعٌد جٌمنالقانون كلٌةبغداد جامعة26

72,211992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً عبد فاضل السالم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة27

72,151992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًداود سامً صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة28

72,081992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس حسٌن عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة29

71,921992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًخلف حسن فلٌحةالقانون كلٌةبغداد جامعة30

71,691992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًٌوسف اللطٌف عبد نوارالقانون كلٌةبغداد جامعة31

71,461992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف منشد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة32

71,461992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًلطٌف تالفت ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة33

71,441992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًثابت جٌاد حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة34

71,311992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًداخل جاسم ذكرىالقانون كلٌةبغداد جامعة35

71,081992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبد كاظم ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة36

70,721992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًفرج عزٌز دارارالقانون كلٌةبغداد جامعة37

70,721992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًخدادا سعٌد نضالالقانون كلٌةبغداد جامعة38

70,691992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسون جمال انعامالقانون كلٌةبغداد جامعة39

70,621992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعباس خضٌر سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة40

70,411992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًهادي كاظم انعامالقانون كلٌةبغداد جامعة41

70,291992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلوان عبد هاديالقانون كلٌةبغداد جامعة42

70,281992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًرشٌد حسٌن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة43

70,211992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًالرحٌم عبد ابراهٌم ماجدةالقانون كلٌةبغداد جامعة44

70,181992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً اللطٌف عبد امٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة45

70,181992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًهاشم طالب هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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70,081992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً رشٌد نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة47

69,971992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًفلٌح رشاد كاملالقانون كلٌةبغداد جامعة48

69,971992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحٌسن حمٌد مجٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة49

69,951992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد سلمان زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة50

69,871992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن هادي عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة51

69,541992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاطع كولً خالدةالقانون كلٌةبغداد جامعة52

69,541992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًهادي محمد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة53

69,361992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًهللا حمد بدر مدٌحةالقانون كلٌةبغداد جامعة54

69,361992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهللا عبد عمر سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة55

69,211992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن ناصر االءالقانون كلٌةبغداد جامعة56

69,131992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلوان فٌاض سعدٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة57

69,051992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد الرزاق عبد هندالقانون كلٌةبغداد جامعة58

69,001992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعزٌز مصطفى زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة59

68,871992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن حمٌد اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة60

68,791992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًتوفٌق شوكت محمود دنٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة61

68,721992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًراضً حمد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة62

68,511992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًعالوي عمران ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة63

68,381992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجاسم عطٌة انعامالقانون كلٌةبغداد جامعة64

68,331992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسون خضٌر صبٌحةالقانون كلٌةبغداد جامعة65

68,311992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس حبٌب الوهاب عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة66

68,311992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً محمد فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة67

68,151992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًمسلم طاهر مثالالقانون كلٌةبغداد جامعة68

68,081992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم خلٌفة ثائرالقانون كلٌةبغداد جامعة69

67,821992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًعباس فرٌق انغامالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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67,741992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً الستار عبد سوسنالقانون كلٌةبغداد جامعة71

67,741992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًفاضل بدن وفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة72

67,721992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًطاهر داخل عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة73

67,661992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمٌدي خالد وائلالقانون كلٌةبغداد جامعة74

67,591992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًدحام مطر سرابالقانون كلٌةبغداد جامعة75

67,441992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًمبٌت عبٌد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة76

67,411992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن القادر عبد سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة77

67,401992/1991صباحً/  االول الدورانثىاردنٌةهللا عبد محمد نعمةالقانون كلٌةبغداد جامعة78

67,401992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًماضً نوري اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة79

67,291992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن حسن ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة80

67,261992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلوان حسٌن ناصرالقانون كلٌةبغداد جامعة81

66,971992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًداود احمد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة82

66,821992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن علً سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة83

66,821992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجبار محمود هوٌداالقانون كلٌةبغداد جامعة84

66,641992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًمزهر احمد اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة85

66,561992/1991صباحً/  االول الدورانثىسورٌةموسى فائز امٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة86

66,491992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًنذٌر مظفر مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة87

66,361992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسلمان عباس سعادالقانون كلٌةبغداد جامعة88

66,261992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًشالل عبد عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة89

66,211992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم االمٌر عبد عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة90

66,181992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسلمان شاكر فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة91

66,171992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمجٌد عرٌب محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة92

66,151992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن رشٌد منىالقانون كلٌةبغداد جامعة93

65,971992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد محمود علًالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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65,951992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحً هللا عبد سمٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة95

65,851992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمرٌح عكار احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة96

65,851992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًابراهٌم زٌد شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة97

65,771992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًطعمة شاكر نعٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة98

65,621992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمشعل منعم مكارمالقانون كلٌةبغداد جامعة99

65,461992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًسهٌل فاضل سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة100

65,441992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًٌاسٌن حسون زهرةالقانون كلٌةبغداد جامعة101

65,411992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًنجم علً سلٌمةالقانون كلٌةبغداد جامعة102

65,411992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًشوٌش هللا عبد سهامالقانون كلٌةبغداد جامعة103

65,411992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًجلٌل خلف ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة104

65,381992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًرمضان خٌري اشتًالقانون كلٌةبغداد جامعة105

65,381992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًاسود رزٌج عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة106

65,381992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن علً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة107

65,261992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًمهدي السادة عبد التفاتالقانون كلٌةبغداد جامعة108

65,211992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًاٌشو ابراهٌم رٌتاالقانون كلٌةبغداد جامعة109

65,211992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفلٌح الرضا عبد صفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة110

65,151992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًصاحب مردان زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة111

65,081992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًفارس تركً هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة112

65,031992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمصلح اجود حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة113

65,001992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًجمٌل فؤاد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة114

64,971992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًجرجٌس محمد كفاحالقانون كلٌةبغداد جامعة115

64,951992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًمزعل هاشم زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة116

64,921992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًجواد الحسن عبد رفاهالقانون كلٌةبغداد جامعة117

64,921992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمصلح اسماعٌل فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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64,851992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًنجم حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة119

64,821992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًطه الرحمن عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة120

64,741992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسون كاظم خلودالقانون كلٌةبغداد جامعة121

64,721992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًشالكه علً سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة122

64,591992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم حسٌن حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة123

64,591992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعباس خضٌر دٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة124

64,541992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًضاحً احمد خلفالقانون كلٌةبغداد جامعة125

64,491992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبود علً ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة126

64,441992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًشامكه سمٌن اكبرالقانون كلٌةبغداد جامعة127

64,411992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًاالمٌر عبد غازي سوسنالقانون كلٌةبغداد جامعة128

64,181992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًحبٌب ابراهٌم ماهرالقانون كلٌةبغداد جامعة129

64,151992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد ابراهٌم اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة130

64,151992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفرحان ابراهٌم ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة131

64,101992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًابراهٌم فوزي نداءالقانون كلٌةبغداد جامعة132

64,081992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمهدي سهٌل معمرالقانون كلٌةبغداد جامعة133

64,031992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبٌد مشٌري سلومًالقانون كلٌةبغداد جامعة134

63,971992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد صالح صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة135

63,921992/1991صباحً/  االول الدورذكراردنًموسى فواز مروانالقانون كلٌةبغداد جامعة136

63,901992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًصالح مطلك انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة137

63,901992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًحطاب الرضا عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة138

63,821992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً محمد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة139

63,781992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسلمان طالب مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة140

63,771992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًٌونس النبً عبد رجاءالقانون كلٌةبغداد جامعة141

63,771992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًبوال مضحً قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة142
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63,741992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًالرزاق عبد قاسم انغامالقانون كلٌةبغداد جامعة143

63,741992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًوادي حسٌن صدامالقانون كلٌةبغداد جامعة144

63,691992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًحبٌب هللا عبد سندسالقانون كلٌةبغداد جامعة145

63,641992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالحسن عبد دروٌش لواحظالقانون كلٌةبغداد جامعة146

63,621992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالجلٌل عبد ٌوسف زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة147

63,591992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًالحسٌن عبد الحمٌد عبد نهرانالقانون كلٌةبغداد جامعة148

63,591992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًرحمة حسون رجاءالقانون كلٌةبغداد جامعة149

63,561992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًرضا نوري رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة150

63,311992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرسودانًبابكر التٌجانً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة151

63,261992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًهللا عبد منصور اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة152

63,231992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًشرٌف كاظم جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة153

63,231992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد راسم فرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة154

63,231992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًكاظم محمد فادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة155

63,231992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًشتوي حسٌن فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة156

63,211992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًٌوسف خزعل خنساءالقانون كلٌةبغداد جامعة157

63,181992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًساجت حسن قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة158

63,051992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًجابر عبد جابرالقانون كلٌةبغداد جامعة159

63,051992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًنصر بحر طاللالقانون كلٌةبغداد جامعة160

63,021992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمخلف رشٌد ٌعربالقانون كلٌةبغداد جامعة161

63,001992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجاسم نصٌف انعامالقانون كلٌةبغداد جامعة162

62,971992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًشناوه شالل هللا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة163

62,951992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًناٌل محمد نوالالقانون كلٌةبغداد جامعة164

62,951992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًخلٌفة الحسٌن عبد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة165

62,901992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبود طالب جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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62,871992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحمزه عمران هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة167

62,851992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًفاضل محمد حلٌمةالقانون كلٌةبغداد جامعة168

62,831992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحماد مخلف رشٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة169

62,771992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمٌد االمٌر عبد بانالقانون كلٌةبغداد جامعة170

62,631992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهللا عبد شماع سوسنالقانون كلٌةبغداد جامعة171

62,621992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن قاسم رفاهالقانون كلٌةبغداد جامعة172

62,591992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًنعمة ابراهٌم لمٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة173

62,541992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًالوهاب عبد اسامة انسامالقانون كلٌةبغداد جامعة174

62,541992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً عبد االله عبد الهامالقانون كلٌةبغداد جامعة175

62,541992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد جاسم هشامالقانون كلٌةبغداد جامعة176

62,511992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحسن سرٌح احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة177

62,511992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًفاضل راضً مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة178

62,491992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاٌوب رجب مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة179

62,461992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفالح محمد عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة180

62,411992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًسلمان طه محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة181

62,321992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمرٌهج نعٌمه هاديالقانون كلٌةبغداد جامعة182

62,291992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًدروٌش عثمان بكرالقانون كلٌةبغداد جامعة183

62,261992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهادي صالح ماهرالقانون كلٌةبغداد جامعة184

62,251992/1991صباحً/  االول الدورانثىسودانٌةعثمان اللطٌف عبد نوالالقانون كلٌةبغداد جامعة185

62,221992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً المحسن عبد صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة186

62,151992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًناجً علً ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة187

62,151992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمود شكر هٌفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة188

62,151992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخمٌس حمود خلٌفةالقانون كلٌةبغداد جامعة189

62,131992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد جاسم باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة190
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62,001992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكمون سفاح السالم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة191

61,971992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسالم الباقً عبد منتصرالقانون كلٌةبغداد جامعة192

61,951992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًالعباس عبد فاضل داللالقانون كلٌةبغداد جامعة193

61,951992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًصالح فؤاد سهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة194

61,901992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعاصً نده لٌلىالقانون كلٌةبغداد جامعة195

61,871992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبود ابراهٌم سلٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة196

61,821992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلوان حسن ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة197

61,801992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم عمر سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة198

61,711992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم علً ٌعربالقانون كلٌةبغداد جامعة199

61,591992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحامد الوهاب عبد فٌدانالقانون كلٌةبغداد جامعة200

61,561992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًرجب احمد خلفالقانون كلٌةبغداد جامعة201

61,511992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًشامً دحام عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة202

61,491992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسابط خمٌس خلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة203

61,461992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًباقر سالم فاتنالقانون كلٌةبغداد جامعة204

61,361992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًصالح مجٌد سعدٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة205

61,311992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلٌل نعمان فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة206

61,261992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًهادي كاظم غٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة207

61,241992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاسماعٌل حسام ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة208

61,231992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًسبع خمٌس كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة209

61,231992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد اكرم اٌنورالقانون كلٌةبغداد جامعة210

61,221992/1991صباحً/  الثانً الدورذكراردنًعبد محمد جهادالقانون كلٌةبغداد جامعة211

61,181992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمد اسماعٌل عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة212

61,161992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمنٌر منذر نوفاالقانون كلٌةبغداد جامعة213

61,151992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمشحون رشٌد صادقالقانون كلٌةبغداد جامعة214
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61,151992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً حمٌد سهٌلةالقانون كلٌةبغداد جامعة215

61,151992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمصلح احمد مولودالقانون كلٌةبغداد جامعة216

61,121992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسبع هادي احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة217

61,101992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعباس منذر غصونالقانون كلٌةبغداد جامعة218

61,071992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًقادر الدٌن محً عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة219

61,071992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًالرضا عبد كاظم الحسٌن عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة220

61,031992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعودة خلف فاروقالقانون كلٌةبغداد جامعة221

60,981992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم الواحد عبد مكًالقانون كلٌةبغداد جامعة222

60,951992/1991صباحً/  االول الدورذكرصومالًعبدي عرب ادمالقانون كلٌةبغداد جامعة223

60,921992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعزٌز صبر رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة224

60,901992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعٌسى علً دٌارالقانون كلٌةبغداد جامعة225

60,881992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمود ابراهٌم مفٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة226

60,851992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم جواد عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة227

60,831992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمختاص هاشم بشٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة228

60,741992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًنجم سلمان زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة229

60,721992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًبندر الرزاق عبد عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة230

60,721992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمٌدي هللا عبد محًالقانون كلٌةبغداد جامعة231

60,691992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجاسم جهاد نوالالقانون كلٌةبغداد جامعة232

60,671992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسلمان مهدي وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة233

60,631992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبود حالوي تركًالقانون كلٌةبغداد جامعة234

60,621992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًصالح عالوي خولةالقانون كلٌةبغداد جامعة235

60,591992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالحسن عبد فالح منىالقانون كلٌةبغداد جامعة236

60,511992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًهادي مهدي نهلةالقانون كلٌةبغداد جامعة237

60,491992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمسلم الحسٌن عبد علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة238
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60,441992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًغفوري محمد بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة239

60,441992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمبارك نصر طارقالقانون كلٌةبغداد جامعة240

60,431992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًجعفر عباس لبٌبالقانون كلٌةبغداد جامعة241

60,311992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم ولٌد رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة242

60,271992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم محمد مجبلالقانون كلٌةبغداد جامعة243

60,261992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرفلسطٌنًحبٌب جمال رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة244

60,201992/1991صباحً/  الثانً الدورذكراردنًاحمد منور فٌصلالقانون كلٌةبغداد جامعة245

60,181992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسن حسٌن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة246

60,131992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد  دوٌش سلٌمهالقانون كلٌةبغداد جامعة247

60,081992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاسماعٌل محمد فائزهالقانون كلٌةبغداد جامعة248

60,031992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًرشٌد سلوىاحمدالقانون كلٌةبغداد جامعة249

60,021992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًفهد عبد ناصرالقانون كلٌةبغداد جامعة250

60,001992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالكرٌم عبد كاظم زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة251

59,971992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهللا عبد مبروك ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة252

59,921992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًتقً جاسم ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة253

59,921992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسلمان صالح عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة254

59,851992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًشلش محمد ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة255

59,851992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًطوكان كاظم محسنالقانون كلٌةبغداد جامعة256

59,771992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعمران هللا عبد هانًالقانون كلٌةبغداد جامعة257

59,761992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًنعمة جمعة صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة258

59,761992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمود موحان محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة259

59,741992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجرجٌس محمد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة260

59,721992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف احمد خلفالقانون كلٌةبغداد جامعة261

59,721992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجبرعلً احالمالقانون كلٌةبغداد جامعة262
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59,591992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًسلمان عباس سمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة263

59,561992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم حسن جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة264

59,541992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًلعٌبً علٌوي بسمةالقانون كلٌةبغداد جامعة265

59,371992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد فاضل ناظمالقانون كلٌةبغداد جامعة266

59,331992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًغرٌب محمد تافكهالقانون كلٌةبغداد جامعة267

59,321992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًالكرٌم عبد سامً حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة268

59,311992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاسماعٌل جبار خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة269

59,261992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًفٌاض خلٌل كواكبالقانون كلٌةبغداد جامعة270

59,241992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسلمان رمضان كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة271

59,221992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن سكران جمٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة272

59,211992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًعٌاده دحام صهٌبالقانون كلٌةبغداد جامعة273

59,211992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالدٌن محً علً باقًالقانون كلٌةبغداد جامعة274

59,181992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن هادي هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة275

59,171992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحاتم صبري منٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة276

59,151992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًطوٌله جولً حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة277

59,151992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًحماده سامً سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة278

59,151992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاكه محمد جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة279

59,131992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد محمد رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة280

59,051992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًكاطع جواد نوالالقانون كلٌةبغداد جامعة281

59,031992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًمهدي طارق نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة282

58,951992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحمود فاضل انغامالقانون كلٌةبغداد جامعة283

58,901992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمٌرزا علً كرٌم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة284

58,901992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًناصر ٌاسٌن زهٌهالقانون كلٌةبغداد جامعة285

58,871992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد الكاظم عبد مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة286
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58,851992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًسهر علٌوي جمٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة287

58,851992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًخضٌر الجلٌل عبد سندسالقانون كلٌةبغداد جامعة288

58,801992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًراضً علً هاشمالقانون كلٌةبغداد جامعة289

58,791992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن طراد الحكٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة290

58,771992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاسكندر وداد دوسرالقانون كلٌةبغداد جامعة291

58,771992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاسماعٌل عبد سهادالقانون كلٌةبغداد جامعة292

58,691992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبود مفرود امٌلهالقانون كلٌةبغداد جامعة293

58,681992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًعٌسى ثابت حاكمالقانون كلٌةبغداد جامعة294

58,671992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكرمد جسب شاكرالقانون كلٌةبغداد جامعة295

58,661992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن رسمً علًالقانون كلٌةبغداد جامعة296

58,621992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًخلٌل غٌاث انعامالقانون كلٌةبغداد جامعة297

58,591992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجواد كاظم سهىالقانون كلٌةبغداد جامعة298

58,541992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفتاح اسماعٌل اسماعٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة299

58,511992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالحكٌم عبد كمٌران الوٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة300

58,461992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالعابدٌن زٌن ناقد غادةالقانون كلٌةبغداد جامعة301

58,441992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفهد ابراهٌم خلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة302

58,391992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًمجٌد حمٌد مٌسرهالقانون كلٌةبغداد جامعة303

58,381992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًراهً صباح وفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة304

58,361992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم الطٌف فٌصلالقانون كلٌةبغداد جامعة305

58,321992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن حمٌد ظافرالقانون كلٌةبغداد جامعة306

58,321992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالحسٌن عبد عباس ظاهرالقانون كلٌةبغداد جامعة307

58,311992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفٌاض محمد حامدالقانون كلٌةبغداد جامعة308

58,301992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً محمد تموزالقانون كلٌةبغداد جامعة309

58,271992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالرحٌم عبد الهادي عبد وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة310
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58,221992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًٌحٌى شعبان علًالقانون كلٌةبغداد جامعة311

58,211992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحربً حسن طالبالقانون كلٌةبغداد جامعة312

58,121992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمٌد زكً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة313

58,081992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد سالم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة314

58,081992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكامل قدري رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة315

58,051992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجاسم نصٌف اشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة316

58,051992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًقادر صوفً مٌنه عزٌزالقانون كلٌةبغداد جامعة317

58,031992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبٌد زغٌر ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة318

57,951992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًعطٌه وزٌج عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة319

57,931992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًسلٌمان سالم بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة320

57,901992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًصكبان هاشم دنٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة321

57,851992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن علً ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة322

57,821992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعٌاش خلف علًالقانون كلٌةبغداد جامعة323

57,771992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاسماعٌل علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة324

57,691992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًزٌدان عباس بتولالقانون كلٌةبغداد جامعة325

57,681992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن شاكر حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة326

57,661992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًرشٌد رجب محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة327

57,641992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمادي جسام تحسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة328

57,541992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخان باوه مٌرخان حمزةالقانون كلٌةبغداد جامعة329

57,541992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمود علً كوٌستانالقانون كلٌةبغداد جامعة330

57,491992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسعود محمود شاكرالقانون كلٌةبغداد جامعة331

57,471992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد الحسن عبد عدنالقانون كلٌةبغداد جامعة332

57,411992/1991صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم مهدي سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة333

57,381992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسلمان عباس خضٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة334
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57,371992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن عبد كرٌم راضًالقانون كلٌةبغداد جامعة335

57,331992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًرستم نوري روناكالقانون كلٌةبغداد جامعة336

57,311992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًرضا هاشم انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة337

57,261992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم الستار عبد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة338

57,231992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًقاسم ابراهٌم اسماعٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة339

57,211992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًرحمن طاهر نازدارالقانون كلٌةبغداد جامعة340

57,181992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًوهاب حسٌن ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة341

57,171992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسلمان زعالن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة342

57,101992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسعٌد الرزاق عبد عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة343

57,081992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبٌد مدلل كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة344

57,001992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًشابو اسماعٌل هٌالنًالقانون كلٌةبغداد جامعة345

57,001992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم خالد وعدالقانون كلٌةبغداد جامعة346

56,971992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد عبٌد ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة347

56,971992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمهدي محمد عصامالقانون كلٌةبغداد جامعة348

56,851992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم جٌاد روكانالقانون كلٌةبغداد جامعة349

56,801992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًشهاب محمد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة350

56,721992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعٌدان فاضل سهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة351

56,681992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًالزهرة عبد كاظم جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة352

56,591992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم جرفط حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة353

56,561992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًفنجان عودة ناجًالقانون كلٌةبغداد جامعة354

56,561992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعباس جاسم ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة355

56,411992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحسن نوري حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة356

56,411992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعٌدان الكرٌم عبد عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة357

56,391992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًالرحمن عبد عمر فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة358
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56,361992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًثجٌل هالل كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة359

56,311992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخنجر عبد حاكمالقانون كلٌةبغداد جامعة360

56,291992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم نصٌف جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة361

56,241992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم حمٌد الرحمن عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة362

56,221992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبٌد فاضل حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة363

56,211992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسون االمٌر عبد حدهالقانون كلٌةبغداد جامعة364

56,181992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم نصٌف محسنالقانون كلٌةبغداد جامعة365

56,131992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلو الدٌن محً وحٌدهالقانون كلٌةبغداد جامعة366

56,031992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمزة حلبوص صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة367

56,001992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهدهود حسن العباس عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة368

55,981992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخلٌف هللا خٌر الرضا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة369

55,901992/1991صباحً/  االول الدورذكرعراقًمهدي علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة370

55,881992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد محسن وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة371

55,851992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمهدي صالح مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة372

55,761992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسن سوادي حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة373

55,681992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد كاظم سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة374

55,671992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجساس عبد باقرالقانون كلٌةبغداد جامعة375

55,541992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعطٌة فاخر زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة376

55,361992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد عدنان وئامالقانون كلٌةبغداد جامعة377

55,271992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاالمٌر عبد نعمة صبارالقانون كلٌةبغداد جامعة378

55,231992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالعابدٌن زٌن عباس مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة379

55,171992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعزٌز خالد شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة380

55,131992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً عبد هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة381

54,971992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفنجان عبد غالبالقانون كلٌةبغداد جامعة382



التخرج سنة المعدلالطالب فٌه نجح الذي الدورالجنس الجنسٌة الرباعً الطالب اسمالكلٌةالجامعة اسمت

54,901992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرسودانًنافع محمد الدٌن عزالقانون كلٌةبغداد جامعة383

54,901992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًدانٌال ابراهٌم لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة384

54,771992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمهدي جاسم نصٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة385

54,741992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبد محمد مٌادةالقانون كلٌةبغداد جامعة386

54,691992/1991صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبد هندي رشٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة387

54,561992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفلٌح محمد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة388

54,541992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًراضً الرحمن عبد خضرالقانون كلٌةبغداد جامعة389

54,181992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفخري عرٌبً صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة390

54,051992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسلمان داوود حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة391

53,971992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخضٌر كاظم جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة392

53,831992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن بزون جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة393

53,601992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخضٌر كرٌم طاللالقانون كلٌةبغداد جامعة394

53,571992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن هادي ناطقالقانون كلٌةبغداد جامعة395

53,541992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجابر سعٌد ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة396

53,321992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسن كاظم عالويالقانون كلٌةبغداد جامعة397

53,321992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم موسى مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة398

53,001992/1991صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًصالح ٌونس شالشالقانون كلٌةبغداد جامعة399

التخرج سنة المعدلالطالب فٌه نجح الذي الدورالجنس الجنسٌة الرباعً الطالب اسمالكلٌةالجامعة اسمت

65,901992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًجبر حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة1

65,671992/1991مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسٌن محمود عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة2

65,441992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًجابر فنجان محسنالقانون كلٌةبغداد جامعة3

64,131992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًغٌدان جامل سعديالقانون كلٌةبغداد جامعة4

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء

 1992/1991 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن



التخرج سنة المعدلالطالب فٌه نجح الذي الدورالجنس الجنسٌة الرباعً الطالب اسمالكلٌةالجامعة اسمت

63,301992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًغٌاض جاسم نعٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة5

62,171992/1991مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسٌن جابر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة6

61,281992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًجاسم ابراهٌم فوزيالقانون كلٌةبغداد جامعة7

60,981992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًسلمان ماهود جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة8

60,511992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًاسماعٌل شعبان محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة9

60,151992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعبٌد خلٌف مجٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة10

60,021992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًمنصور مصطفى مزاحمالقانون كلٌةبغداد جامعة11

59,221992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًالزهرة عبد كامل جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة12

59,091992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًجهادى شنٌور فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة13

58,731992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًاحمد علً حمدالقانون كلٌةبغداد جامعة14

58,701992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعلوان عبد عزٌزالقانون كلٌةبغداد جامعة15

58,631992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًحسٌن رجب رافعالقانون كلٌةبغداد جامعة16

57,891992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعلٌوي حمود فوزيالقانون كلٌةبغداد جامعة17

57,141992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًراشد جاسم رحٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة18

57,091992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًٌوسف تاٌه علًالقانون كلٌةبغداد جامعة19

56,071992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًمحسن حسن فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة20

55,921992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعباس زٌنل االمٌر عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة21

55,921992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعباس الصاحب عبد االمٌر عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة22

55,461992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعدوان ناٌف كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة23

54,911992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًسعٌد الحمٌد عبد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة24

54,231992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعباس فاضل موسىالقانون كلٌةبغداد جامعة25

53,951992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًهلٌل حسن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة26

52,591992/1991مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًبزون الحسن عبد الرضا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة27


