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

86,801993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًٌوسف ٌعقوب االءالقانون كلٌةبغداد جامعة1

85,061993/1992صباحً/  االول الدور ذكرعراقًابراهٌم سبعاوي اٌمنالقانون كلٌةبغداد جامعة2

83,771993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم سبعاوي بشارالقانون كلٌةبغداد جامعة3

81,491993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًٌاسر نعمة حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة4

79,711993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًفٌاض علً هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة5

79,391993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة6

76,301993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد شهاب هالةالقانون كلٌةبغداد جامعة7

76,141993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًهادي علً حاتمالقانون كلٌةبغداد جامعة8

75,431993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن العزٌز عبد وئامالقانون كلٌةبغداد جامعة9

74,901993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبد جمعة اكرمالقانون كلٌةبغداد جامعة10

74,031993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًسلمان احمد اٌهابالقانون كلٌةبغداد جامعة11

73,931993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمهدي محمد مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة12

73,631993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاظم حسٌن ساهرةالقانون كلٌةبغداد جامعة13

73,441993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبٌد كاظم املالقانون كلٌةبغداد جامعة14

73,221993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًفرحان جبر كرٌمةالقانون كلٌةبغداد جامعة15

72,721993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمود جابر وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة16

72,471993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًابراهٌم عمٌر االمٌر عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة17

71,771993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًسلمان داود لبنىالقانون كلٌةبغداد جامعة18

71,481993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلوان حسٌن اطٌافالقانون كلٌةبغداد جامعة19

71,411993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًناصر شناوه حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة20

71,271993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًابراهٌم خلٌل ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة21

71,251993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًمشكور موحان ثناءالقانون كلٌةبغداد جامعة22
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71,021993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن علً اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة23

70,851993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعزت ماجد كوناالقانون كلٌةبغداد جامعة24

70,521993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم تاٌه حمديالقانون كلٌةبغداد جامعة25

70,501993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمراد عبد اسعدالقانون كلٌةبغداد جامعة26

69,981993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًرشٌد مجٌد اشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة27

69,941993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلوان احمد بهاءالقانون كلٌةبغداد جامعة28

69,871993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًموسى عباس احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة29

69,611993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً حسٌن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة30

69,561993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم محمد وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة31

69,491993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعواد احمد خضرالقانون كلٌةبغداد جامعة32

69,481993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًالمنعم عبد خالد زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة33

69,341993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن رزاق كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة34

69,251993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًسرحان حمٌد موسىالقانون كلٌةبغداد جامعة35

69,091993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًالحسن عبد علً حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة36

68,871993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًفرحان المجٌد عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة37

68,701993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًهللا عبد عزٌز حازمالقانون كلٌةبغداد جامعة38

68,631993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن حمٌد كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة39

68,561993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًجبر قاسم سعادالقانون كلٌةبغداد جامعة40

68,501993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًسلٌم محمد مختار علًالقانون كلٌةبغداد جامعة41

68,251993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمبارك فتاح اشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة42

68,221993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم لطٌف ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة43

68,121993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد عبٌد عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة44

68,001993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًهللا عبد كرٌم برهانالقانون كلٌةبغداد جامعة45

67,991993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًسعٌد شالل انورالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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67,981993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًجواد جاسم حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة47

67,871993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمادي جوحً رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة48

67,851993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً عثمان برهانالقانون كلٌةبغداد جامعة49

67,791993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًفاضل محمد خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة50

67,761993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً قربان كرٌم اثٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة51

67,621993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًٌعقوب صبري غادهالقانون كلٌةبغداد جامعة52

67,611993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًرباط حسن صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة53

67,471993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحٌمٌد علً سالمهالقانون كلٌةبغداد جامعة54

67,381993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمود الرحمن عبد شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة55

67,371993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًالخالق عبد جبار اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة56

67,361993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًصالح سامً اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة57

67,311993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمود رزكان سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة58

67,181993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد غازي انورالقانون كلٌةبغداد جامعة59

67,171993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًهوٌر سلمان وجدانالقانون كلٌةبغداد جامعة60

67,041993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاطع جاسم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة61

67,001993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًربه عبد ذٌب رجاءالقانون كلٌةبغداد جامعة62

66,781993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد خضٌر عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة63

66,741993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعاجل غانم بانالقانون كلٌةبغداد جامعة64

66,571993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًالوهاب عبد فؤاد فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة65

66,331993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًطالب حافظ شاكرالقانون كلٌةبغداد جامعة66

66,311993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمزه عٌدان عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة67

66,301993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن جعفر اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة68

66,181993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم احمد حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة69

66,081993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن عبد ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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65,941993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًبدٌوي الفتاح عبد محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة71

65,891993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًٌوسف لطٌف ٌحٌىالقانون كلٌةبغداد جامعة72

65,861993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحفٌو جبار جسامالقانون كلٌةبغداد جامعة73

65,841993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم نزار رٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة74

65,831993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسان ناصر املالقانون كلٌةبغداد جامعة75

65,791993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًرحٌمة شاكر عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة76

65,571993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًابراهٌم طارق زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة77

65,541993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبد حسٌن هندالقانون كلٌةبغداد جامعة78

65,311993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف جاسم باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة79

65,301993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد حسن مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة80

65,241993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد صالح محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة81

65,221993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًادرٌس مهدي منىالقانون كلٌةبغداد جامعة82

65,191993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًالرحٌم عبد محمد اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة83

65,141993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعطشان سلمان محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة84

65,051993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجبر صوٌح حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة85

65,011993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًالهادي عبد الملك عبد منالالقانون كلٌةبغداد جامعة86

64,971993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًمهدي االمٌر عبد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة87

64,931993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًعزٌز شٌركو سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة88

64,931993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًخلٌل عادل مآربالقانون كلٌةبغداد جامعة89

64,911993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم عبٌد ستارالقانون كلٌةبغداد جامعة90

64,811993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد طه ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة91

64,811993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً نوري محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة92

64,751993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًزٌنل حمد كولسنالقانون كلٌةبغداد جامعة93

64,751993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًحرٌب شاكر مكًالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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64,621993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم حسن حٌسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة95

64,541993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًشلبه الواحد عبد ستارالقانون كلٌةبغداد جامعة96

64,481993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم جواد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة97

64,401993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً غازي هٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة98

64,381993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً حسن مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة99

64,131993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن معروف سرابالقانون كلٌةبغداد جامعة100

64,021993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًسعٌد محمد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة101

64,001993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمود محمد باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة102

63,991993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجبر كرٌم ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة103

63,941993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًجابر ناظم عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة104

63,941993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً حسٌن كوثرالقانون كلٌةبغداد جامعة105

63,871993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحبٌب كرجً نهىالقانون كلٌةبغداد جامعة106

63,861993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً وجعان عجٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة107

63,791993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًافلٌح ازغٌر اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة108

63,771993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًالمجٌد عبد محمد طاللالقانون كلٌةبغداد جامعة109

63,761993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس علً صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة110

63,681993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًٌاسٌن عبد ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة111

63,661993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًردام مغٌر فرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة112

63,661993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً حسن هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة113

63,651993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن علً قٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة114

63,611993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًلطٌف شاكر سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة115

63,571993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًالحر عبد جٌاد فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة116

63,541993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًعواد حسن زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة117

63,511993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمضعن احمد حاتمالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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63,491993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن فلٌح ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة119

63,481993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف عباس فوزيالقانون كلٌةبغداد جامعة120

63,421993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًطاهر ابراهٌم نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة121

63,391993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفرج علً حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة122

63,391993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًماجد محمد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة123

63,291993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمود عباس حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة124

63,261993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعامر حسن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة125

63,221993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًحنتوش عبد سرورالقانون كلٌةبغداد جامعة126

63,171993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد حمودي ستارالقانون كلٌةبغداد جامعة127

63,171993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًبنو قاسم ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة128

63,161993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًاسماعٌل الحسٌن عبد نصرالقانون كلٌةبغداد جامعة129

63,151993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًناهً محمد رجاءالقانون كلٌةبغداد جامعة130

63,131993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمسلم الحسٌن عبد عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة131

63,131993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس نعمة علًالقانون كلٌةبغداد جامعة132

62,981993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًفرحان وحٌد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة133

62,921993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًسعود محسن عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة134

62,871993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًجبار محسن فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة135

62,851993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًجوكل صابر غازيالقانون كلٌةبغداد جامعة136

62,741993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعطٌة الحمزه عبد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة137

62,731993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن العظٌم عبد ٌوسفالقانون كلٌةبغداد جامعة138

62,671993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن جلوب رحٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة139

62,641993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًخضٌر الحسن عبد نعمهالقانون كلٌةبغداد جامعة140

62,611993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفٌاض اسماعٌل محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة141

62,591993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًهللا عبد مجٌد دلفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة142



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

62,531993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًخضٌر حمٌد رشٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة143

62,471993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم عباس فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة144

62,341993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًغربً خضر قسمةالقانون كلٌةبغداد جامعة145

62,321993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالجلٌل عبد هللا عبد رحابالقانون كلٌةبغداد جامعة146

62,251993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد صالح هٌروالقانون كلٌةبغداد جامعة147

62,161993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمدلول رزاق وهابالقانون كلٌةبغداد جامعة148

62,131993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمادي عباس عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة149

62,081993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً نوري ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة150

62,051993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًشنداخ حمزه عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة151

62,041993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعواد قاسم اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة152

62,021993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًلوتً جري عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة153

61,991993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن علً محمد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة154

61,951993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًالرضا عبد محمد اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة155

61,931993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًٌاسٌن حمزه احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة156

61,931993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمشعان عٌاده رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة157

61,931993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًصالح الرحٌم عبد عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة158

61,931993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلٌوي محمد جمٌلةالقانون كلٌةبغداد جامعة159

61,901993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًاسماعٌل رفٌق مٌادهالقانون كلٌةبغداد جامعة160

61,891993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمخلف حمٌد مجٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة161

61,871993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم فاضل اشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة162

61,871993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحسن طاهر نجاةالقانون كلٌةبغداد جامعة163

61,791993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًلطٌف حكٌم خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة164

61,741993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًهادي الحسن عبد عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة165

61,581993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًرشٌد لطفً امجدالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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61,561993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًشناوه الحسٌن عبد داخلالقانون كلٌةبغداد جامعة167

61,551993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمود علً رحمنالقانون كلٌةبغداد جامعة168

61,491993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد جاسم لقمانالقانون كلٌةبغداد جامعة169

61,471993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن احمد مسارالقانون كلٌةبغداد جامعة170

61,451993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعطٌه محمد باسلالقانون كلٌةبغداد جامعة171

61,431993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًصبر علً هللا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة172

61,291993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم ابراهٌم سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة173

61,251993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًغرٌب حسن جوانالقانون كلٌةبغداد جامعة174

61,221993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجمعة علٌوي اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة175

61,181993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًكردي احمد ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة176

61,151993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمراد شاه رحمن عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة177

61,141993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم احمد عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة178

61,121993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًالحسٌن عبد فاضل فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة179

61,121993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالحسٌن عبد محمد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة180

61,081993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً الحسٌن عبد طالبالقانون كلٌةبغداد جامعة181

61,011993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجزاع اسماعٌل سعديالقانون كلٌةبغداد جامعة182

60,921993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًعجٌل كامل رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة183

60,911993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعٌد محمد هندالقانون كلٌةبغداد جامعة184

60,861993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعباس شاكر سوسنالقانون كلٌةبغداد جامعة185

60,851993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم حسٌن رحٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة186

60,821993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعباس السادة عبد حاكمالقانون كلٌةبغداد جامعة187

60,801993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًدهام هادي منذرالقانون كلٌةبغداد جامعة188

60,751993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًلفته مهدي جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة189

60,751993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسالم علً عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة190
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60,691993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفتاح احمد سردارالقانون كلٌةبغداد جامعة191

60,651993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًغثٌث ابراهٌم صبٌحهالقانون كلٌةبغداد جامعة192

60,621993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًموسى كاظم جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة193

60,551993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلٌوي كنبار منتهىالقانون كلٌةبغداد جامعة194

60,541993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد محمد نزٌه محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة195

60,521993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًموسى محمد منبفالقانون كلٌةبغداد جامعة196

60,481993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًخابور حسام نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة197

60,461993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن علً تغرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة198

60,431993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًسعٌد حمد بروٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة199

60,421993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسعٌد حسن مكًالقانون كلٌةبغداد جامعة200

60,411993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف النبً عبد حارثالقانون كلٌةبغداد جامعة201

60,371993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسون رٌاض آمالالقانون كلٌةبغداد جامعة202

60,371993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًفتاح سلٌم ساالرالقانون كلٌةبغداد جامعة203

60,271993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحسن الكرٌم عبد رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة204

60,241993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن صاحب عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة205

60,201993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعمر خالد اسامةالقانون كلٌةبغداد جامعة206

60,191993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًزٌد عبد غانمالقانون كلٌةبغداد جامعة207

60,171993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد مختار هللا فضلالقانون كلٌةبغداد جامعة208

60,161993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًجمعة ابراهٌم سعٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة209

60,121993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًالرزاق عبد عثمان دلمالقانون كلٌةبغداد جامعة210

60,111993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًناجً علً فؤادالقانون كلٌةبغداد جامعة211

60,101993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالدٌن عز القادر عبد ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة212

60,101993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعٌسى نوري غسانالقانون كلٌةبغداد جامعة213

60,081993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًناصر حكمت فداءالقانون كلٌةبغداد جامعة214
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60,041993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمزه حلبوص حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة215

60,011993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًغانم عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة216

59,971993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم احمد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة217

59,961993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن ناصر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة218

59,941993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًدلً سالم كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة219

59,901993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسابا الٌاس هشامالقانون كلٌةبغداد جامعة220

59,891993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسعٌد حمٌد مجٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة221

59,801993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًخالد علً محمد المجٌد عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة222

59,791993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخلف فرج جمعةالقانون كلٌةبغداد جامعة223

59,741993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهوبً خضٌر وجدانالقانون كلٌةبغداد جامعة224

59,721993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبود غزوان رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة225

59,711993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجواد محمد سعد مٌرفتالقانون كلٌةبغداد جامعة226

59,671993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًروٌلً سعٌد رجبالقانون كلٌةبغداد جامعة227

59,671993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًابراهٌم كمال سؤددالقانون كلٌةبغداد جامعة228

59,661993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًصالح محمد حاتمالقانون كلٌةبغداد جامعة229

59,581993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحً غازي طعمهالقانون كلٌةبغداد جامعة230

59,471993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمه علً رفٌقالقانون كلٌةبغداد جامعة231

59,421993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًطبٌلً ساجت السادة عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة232

59,411993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًرسن عبد سلوىالقانون كلٌةبغداد جامعة233

59,401993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد جاسم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة234

59,271993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًملقد سلٌمان وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة235

59,191993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاسماعٌل عادل نجوىالقانون كلٌةبغداد جامعة236

59,091993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد حمٌد نوزادالقانون كلٌةبغداد جامعة237

59,061993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعواد حسٌن خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة238
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58,951993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعاشور صادق جعفرالقانون كلٌةبغداد جامعة239

58,901993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًنٌرك الحسن عبد نٌرانالقانون كلٌةبغداد جامعة240

58,851993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهلٌل االمٌر عبد منتظرالقانون كلٌةبغداد جامعة241

58,811993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًفرحان لطٌف احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة242

58,811993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد شرٌف مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة243

58,791993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحسن هٌالن حسونالقانون كلٌةبغداد جامعة244

58,721993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسرحان نواف هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة245

58,671993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً حسٌن عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة246

58,661993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسن حسنة ابو راضًالقانون كلٌةبغداد جامعة247

58,641993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبٌد خلٌفه رحٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة248

58,641993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد القادر عبد صادقالقانون كلٌةبغداد جامعة249

58,621993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمود سالم جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة250

58,521993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن خادم كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة251

58,521993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفارس رفعت كمالالقانون كلٌةبغداد جامعة252

58,461993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًبرٌبر نصٌف حمزهالقانون كلٌةبغداد جامعة253

58,441993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمودي شاكر محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة254

58,401993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخنجر عبد ناظمالقانون كلٌةبغداد جامعة255

58,381993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسن محمد ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة256

58,351993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًبهٌر الساده عبد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة257

58,281993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمصطفى عبد محمود محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة258

58,261993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمهدي هادي حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة259

58,251993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًبربٌت حمد شهابالقانون كلٌةبغداد جامعة260

58,241993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاالمٌر عبد االله عبد رافدالقانون كلٌةبغداد جامعة261

58,201993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا حمد داود حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة262



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

58,181993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكزار كاظم جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة263

58,131993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًرشٌد شامل انمارالقانون كلٌةبغداد جامعة264

58,131993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعنون جابر حمٌدةالقانون كلٌةبغداد جامعة265

58,091993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد قٌس زهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة266

58,081993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًبراك محمد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة267

58,031993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًزمام معن كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة268

58,021993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًرضا صالح فؤادالقانون كلٌةبغداد جامعة269

58,001993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًزٌدان ناٌف رباحالقانون كلٌةبغداد جامعة270

57,961993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسعٌد رحٌم سٌروانالقانون كلٌةبغداد جامعة271

57,951993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمد سلمان ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة272

57,721993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعودة جبر شمخًالقانون كلٌةبغداد جامعة273

57,661993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًابراهٌم حسٌن ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة274

57,641993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالوهاب عبد سامً صادقالقانون كلٌةبغداد جامعة275

57,601993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمنصور كمال احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة276

57,521993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد جبر نظٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة277

57,471993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد جبار نهادالقانون كلٌةبغداد جامعة278

57,401993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجدوع شاكر ابتهالالقانون كلٌةبغداد جامعة279

57,391993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد ثامر هندالقانون كلٌةبغداد جامعة280

57,331993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد احمد الدٌن بهاءالقانون كلٌةبغداد جامعة281

57,301993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكٌطان حسن حاتمالقانون كلٌةبغداد جامعة282

57,241993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً مرزه حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة283

57,091993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًموسى نعمه مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة284

57,081993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًدوحان عجٌل ملكهالقانون كلٌةبغداد جامعة285

57,071993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفرج عبد صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة286
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57,051993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًذٌبان مولود عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة287

56,961993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس عذاب كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة288

56,951993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن محمد هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة289

56,871993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسالم محمد جسامالقانون كلٌةبغداد جامعة290

56,731993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعٌدان محمد وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة291

56,681993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد مسربت فٌصلالقانون كلٌةبغداد جامعة292

56,671993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجاسم حمٌد ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة293

56,561993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهللا عبد الواحد عبد ماجدةالقانون كلٌةبغداد جامعة294

56,511993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم جبر عصامالقانون كلٌةبغداد جامعة295

56,511993/1992صباحً/  االول الدورانثىعراقًبستان محمد منىالقانون كلٌةبغداد جامعة296

56,511993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة297

56,431993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًبرٌس سلٌم كاملالقانون كلٌةبغداد جامعة298

56,421993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًبرٌس سلمان ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة299

56,341993/1992صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحمٌد رؤوف سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة300

56,331993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفرمان رحمن نافعالقانون كلٌةبغداد جامعة301

56,321993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبدال حسن فاضل عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة302

56,101993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسلٌمان هللا عبد قٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة303

55,911993/1992صباحً/  االول الدورذكرعراقًامٌن محمد الرحمن عبد شلٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة304

55,521993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخلف رحٌم عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة305

54,621993/1992صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد عبد صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة306

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

71,191993/1992مسائً/ االول الدورذكرعراقًاحمد خضر مجٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة1

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء

 1993/1992 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن
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65,231993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًخلف عبد طاهر سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة2

64,211993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًالكرٌم عبد محمد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة3

63,511993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًصالح حسن جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة4

61,471993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً المنعم عبد حازمالقانون كلٌةبغداد جامعة5

61,461993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًاللطٌف انصٌف جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة6

60,881993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًتركً حمادي ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة7

60,801993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم محمد ٌاسٌن اسعدالقانون كلٌةبغداد جامعة8

60,681993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًهاشم جابر فخريالقانون كلٌةبغداد جامعة9

60,641993/1992مسائً/ االول الدورذكرعراقًعبود محمد ٌحٌىالقانون كلٌةبغداد جامعة10

60,521993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًنهر ناجً نصٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة11

60,461993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًاسماعٌل خلٌل علًالقانون كلٌةبغداد جامعة12

60,451993/1992مسائً/ االول الدورذكرعراقًناجً محمد ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة13

60,341993/1992مسائً/ االول الدورذكرعراقًبرٌج جهادي الكاظم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة14

60,261993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًشهاب احمد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة15

60,131993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًغٌالن زبالة حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة16

60,111993/1992مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسون حربً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة17

60,001993/1992مسائً/ االول الدورذكرعراقًرستم شٌاع هللا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة18

60,001993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد الكرٌم عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة19

59,811993/1992مسائً/ االول الدورذكرعراقًجاسم كاظم حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة20

59,751993/1992مسائً/ االول الدورذكرعراقًخضٌر ناموس طهالقانون كلٌةبغداد جامعة21

59,561993/1992مسائً/ االول الدورذكرعراقًخضٌر عبد جعفرالقانون كلٌةبغداد جامعة22

59,431993/1992مسائً/ االول الدورذكرعراقًسلمان طعمة ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة23

59,291993/1992مسائً/ االول الدورذكرعراقًفٌاض علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة24

59,241993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً عبد هادي مرتضىالقانون كلٌةبغداد جامعة25
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59,071993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمحسن حمزة صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة26

58,761993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد نجم واثقالقانون كلٌةبغداد جامعة27

58,341993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًخلف زٌدان حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة28

58,231993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًجابر عٌدان دروٌشالقانون كلٌةبغداد جامعة29

58,091993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد جاسم عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة30

58,061993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمود شكر رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة31

58,031993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمصلح فرحان الحمٌد عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة32

58,031993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعبود عسل عاٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة33

57,611993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد هللا عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة34

57,551993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعطٌة منٌهٌل فرحانالقانون كلٌةبغداد جامعة35

57,551993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًفارس هراط السالم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة36

57,041993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًالجاسم عبد كاظم الزهرة عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة37

56,971993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن ٌدهً فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة38

56,761993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعبود نجم اموريالقانون كلٌةبغداد جامعة39

56,691993/1992مسائً/ االول الدورذكرعراقًخلف خضر الٌاسالقانون كلٌةبغداد جامعة40

56,301993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًفرحان الرضا عبد الكاظم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة41

56,231993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًصالح فاضل ناٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة42

56,101993/1992مسائً/ االول الدورذكرعراقًوادي عدوب علوانالقانون كلٌةبغداد جامعة43

55,941993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعواد الكرٌم عبد احسانالقانون كلٌةبغداد جامعة44

55,261993/1992مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسن احمد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة45

55,261993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًطرفة عجٌل عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة46

55,201993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد قادر شٌركدالقانون كلٌةبغداد جامعة47

55,121993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسن راجً جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة48

55,101993/1992مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحلدص فاضل اسماعٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة49


