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

79.121994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعٌسى هادي عقٌلةالقانون كلٌةبؽداد جامعة1

78.941994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمد علً كرٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة2

77.11994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةزؼٌر ناٌؾ قاسمالقانون كلٌةبؽداد جامعة3

77.031994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةخلؾ محمد علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة4

76.721994/1993صباحً-  االول الدورذكرٌمنًمحمد اسماعٌل نبٌلالقانون كلٌةبؽداد جامعة5

76.021994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةحسٌن ؼفوري بانالقانون كلٌةبؽداد جامعة6

75.071994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةرشٌد احمد هفالالقانون كلٌةبؽداد جامعة7

74.821994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةسلمان جماغ صابرالقانون كلٌةبؽداد جامعة8

74.491994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعوٌر مدلول محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة9

72.971994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعون عبد خضٌر لمٌاءالقانون كلٌةبؽداد جامعة10

72.861994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحامد ٌاسرفنطٌلالقانون كلٌةبؽداد جامعة11

72.671994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةالنبً عبد الرزاق عبد مٌسونالقانون كلٌةبؽداد جامعة12

72.511994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعطٌه هادي علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة13

72.411994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةابراهٌم دلول امالالقانون كلٌةبؽداد جامعة14

72.361994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةسلمان داود هناءالقانون كلٌةبؽداد جامعة15

72.251994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحٌسن زؼٌر صادقالقانون كلٌةبؽداد جامعة16

72.121994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةابراهٌم محمد عقٌلالقانون كلٌةبؽداد جامعة17

72.121994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةنعمه قاسم مٌسونالقانون كلٌةبؽداد جامعة18

71.981994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعباس مصطفى ؼفرانالقانون كلٌةبؽداد جامعة19

71.961994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمود مكً علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة20

71.911994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةزٌدان حمدان سحرالقانون كلٌةبؽداد جامعة21

71.781994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةفضاله العباس عبد اٌادالقانون كلٌةبؽداد جامعة22
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71.621994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةابراهٌم محمد زٌنبالقانون كلٌةبؽداد جامعة23

71.481994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةتوفٌق كاوس نوروزالقانون كلٌةبؽداد جامعة24

71.431994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةاسماعٌل عدنان صباحالقانون كلٌةبؽداد جامعة25

71.261994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةكاظم جاسم أحمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة26

71.231994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةناصر المجٌد عبد تؽرٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة27

71.11994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةفرحان عباس ودادالقانون كلٌةبؽداد جامعة28

71.071994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةخلؾ محمد أحمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة29

71.061994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةاسماعٌل أحمد عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة30

70.991994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعباس حسٌن انوارالقانون كلٌةبؽداد جامعة31

70.961994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةكردي هالل رائدالقانون كلٌةبؽداد جامعة32

70.81994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةناصر ابراهٌم اسماعٌلالقانون كلٌةبؽداد جامعة33

70.771994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحسٌن االمٌر عبد علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة34

70.61994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةسعٌد االمٌر عبد سهادالقانون كلٌةبؽداد جامعة35

70.171994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعبد فاهم ادٌبالقانون كلٌةبؽداد جامعة36

70.071994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةكزار عوٌد صالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة37

69.941994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعلً حسٌن طهالقانون كلٌةبؽداد جامعة38

69.71994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمٌدان بدر صفاءالقانون كلٌةبؽداد جامعة39

69.631994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمرهج محمود الرضا عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة40

69.531994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةسهر هللا عبد سهٌلالقانون كلٌةبؽداد جامعة41

69.531994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعباس الرزاق عبد فردوسالقانون كلٌةبؽداد جامعة42

69.431994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمنصور الرحمن عبد لجٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة43

69.411994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةٌاسر ٌوسؾ حسنالقانون كلٌةبؽداد جامعة44

69.071994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةبدع عوٌد عالءالقانون كلٌةبؽداد جامعة45

68.981994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمهدي صالح عدنانالقانون كلٌةبؽداد جامعة46
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68.871994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةكاظم شرٌؾ نجاحالقانون كلٌةبؽداد جامعة47

68.771994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةاالمٌر عبد علً عمروالقانون كلٌةبؽداد جامعة48

68.691994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحسانً حمود حسنالقانون كلٌةبؽداد جامعة49

68.661994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةهرمز جورج بانالقانون كلٌةبؽداد جامعة50

68.431994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةداود ابراهٌم خلٌلالقانون كلٌةبؽداد جامعة51

68.411994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةحمود حمٌد حنانالقانون كلٌةبؽداد جامعة52

68.361994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةصلٌبً عاشور سعدالقانون كلٌةبؽداد جامعة53

68.331994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةفرٌح جمعة جبارالقانون كلٌةبؽداد جامعة54

68.281994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعلً حسن بروٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة55

68.171994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةكمال محمد عمارالقانون كلٌةبؽداد جامعة56

68.111994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةوناس كرٌم فالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة57

68.111994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةكاظم محمد قاسمالقانون كلٌةبؽداد جامعة58

68.081994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةابراهٌم أحمد احسانالقانون كلٌةبؽداد جامعة59

68.051994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةناصح خضٌر ٌاسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة60

67.891994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعباس حمٌد ازهارالقانون كلٌةبؽداد جامعة61

67.891994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةتوفٌق فخري عمارالقانون كلٌةبؽداد جامعة62

67.751994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمطر خزعل ابتسامالقانون كلٌةبؽداد جامعة63

67.721994/1993صباحً-  االول الدورذكراردنًمحمد كاٌد صفوانالقانون كلٌةبؽداد جامعة64

67.661994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةاسماعٌل سٌد حسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة65

67.581994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةصادق محمد سوسنالقانون كلٌةبؽداد جامعة66

67.561994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةفالح جمٌل ٌوسؾالقانون كلٌةبؽداد جامعة67

67.441994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحسٌن علً عثمانالقانون كلٌةبؽداد جامعة68

67.431994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعباس حسٌن الرزاق عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة69

67.421994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةنجم عطٌه سهادالقانون كلٌةبؽداد جامعة70
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67.341994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحسن نوري محمد شمسًالقانون كلٌةبؽداد جامعة71

67.311994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعبد رشٌد زٌنبالقانون كلٌةبؽداد جامعة72

67.231994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجبار متعب سالمالقانون كلٌةبؽداد جامعة73

67.161994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةشخٌر السادة عبد أحمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة74

67.031994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةنٌاز اسماعٌل عادلالقانون كلٌةبؽداد جامعة75

66.981994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةالعزٌز عبد خضٌر مثنىالقانون كلٌةبؽداد جامعة76

66.871994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمطر مطلك اسعدالقانون كلٌةبؽداد جامعة77

66.771994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةباٌت حسن علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة78

66.681994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهاشم محمد حسٌن محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة79

66.651994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهادي طاهر حسنالقانون كلٌةبؽداد جامعة80

66.621994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةنوري سلمان نادٌهالقانون كلٌةبؽداد جامعة81

66.61994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةأحمد صالح خالدالقانون كلٌةبؽداد جامعة82

66.511994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعسكر عالوي خمٌسالقانون كلٌةبؽداد جامعة83

66.451994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةؼضبان قٌس لٌلىالقانون كلٌةبؽداد جامعة84

66.331994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةسلطان حمٌد عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة85

66.231994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحسن صادق الحسٌن عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة86

66.181994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعباس الحسٌن عبد ابراهٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة87

66.111994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةشفٌق الدٌن عز اخالصالقانون كلٌةبؽداد جامعة88

65.891994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةالرشٌد عبد حاتم مصطفىالقانون كلٌةبؽداد جامعة89

65.781994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةهللا عبد صٌوان افراحالقانون كلٌةبؽداد جامعة90

65.751994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةطه سمٌر مروانالقانون كلٌةبؽداد جامعة91

65.751994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةدحام محمد ٌاسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة92

65.741994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةصالح محمد أمٌن محمد عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة93

65.711994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجبرمسلم صالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة94
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65.71994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحسٌن جبار اسعدالقانون كلٌةبؽداد جامعة95

65.611994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةلفته جبار طعمهالقانون كلٌةبؽداد جامعة96

65.611994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحسن ناصر جاللالقانون كلٌةبؽداد جامعة97

65.571994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةشفان محمود صبٌحالقانون كلٌةبؽداد جامعة98

65.551994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمحمد جاسم بسعادالقانون كلٌةبؽداد جامعة99

65.481994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةسلمان مطشر وفاءالقانون كلٌةبؽداد جامعة100

65.41994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمراد محمد صادق ضحىالقانون كلٌةبؽداد جامعة101

65.341994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةأحمد منصور صالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة102

65.221994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجباره الرحمن عبد بسامالقانون كلٌةبؽداد جامعة103

65.171994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةناصر حسٌن عادلالقانون كلٌةبؽداد جامعة104

65.151994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةلفته جاسم زهٌرالقانون كلٌةبؽداد جامعة105

65.121994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمد الجبار عبد اشرؾالقانون كلٌةبؽداد جامعة106

65.11994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةخلٌل ناصر محمودالقانون كلٌةبؽداد جامعة107

65.011994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةنصٌؾ شرٌؾ ختامالقانون كلٌةبؽداد جامعة108

64.991994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةٌاسر عٌسى حكٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة109

64.981994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةنٌران جاسم شعالنالقانون كلٌةبؽداد جامعة110

64.861994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعبٌد حمد الهادي عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة111

64.711994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةهللا عبد مزبان ظافرالقانون كلٌةبؽداد جامعة112

64.671994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةأمرط ناصر ملٌهالقانون كلٌةبؽداد جامعة113

64.551994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةخلؾ كاظم جوادالقانون كلٌةبؽداد جامعة114

64.441994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةهادي فاضل حمدٌهالقانون كلٌةبؽداد جامعة115

64.431994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةابراهٌم علً أفتخارالقانون كلٌةبؽداد جامعة116

64.41994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةداود عكله أكرمالقانون كلٌةبؽداد جامعة117

64.391994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعبود هاشم سالمالقانون كلٌةبؽداد جامعة118
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64.391994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةسحاب رافع هالهالقانون كلٌةبؽداد جامعة119

64.391994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةهادي منعم االءالقانون كلٌةبؽداد جامعة120

64.171994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةكاظم قحطان رسالةالقانون كلٌةبؽداد جامعة121

64.061994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةاحمد محمد حازمالقانون كلٌةبؽداد جامعة122

64.021994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةزرزور محسن قاسمالقانون كلٌةبؽداد جامعة123

64.011994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةفضٌل حكمت نؽمالقانون كلٌةبؽداد جامعة124

63.991994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعباس نعٌم مهندالقانون كلٌةبؽداد جامعة125

63.961994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعبٌد علٌوي زٌنبالقانون كلٌةبؽداد جامعة126

63.951994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةدرج عاٌد مجٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة127

63.921994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعباس حمٌد سعٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة128

63.911994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعبود منعم علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة129

63.791994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةالكرٌم عبد شحاذه محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة130

63.771994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةصالح حسٌن محمد هناءالقانون كلٌةبؽداد جامعة131

63.761994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةراشد هللا عبد رجاءالقانون كلٌةبؽداد جامعة132

63.71994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةفٌاض محمد عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة133

63.571994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةالحسٌن عبد علً نهىالقانون كلٌةبؽداد جامعة134

63.561994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةصٌوان جٌجان اسراءالقانون كلٌةبؽداد جامعة135

63.541994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحمادي فٌصل قاسمالقانون كلٌةبؽداد جامعة136

63.521994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةناجً موسى جاللالقانون كلٌةبؽداد جامعة137

63.491994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعباس ناجً رعدالقانون كلٌةبؽداد جامعة138

63.491994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةسهر عبٌد حمٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة139

63.471994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهادي علً أحمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة140

63.471994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةرحم فرحان كرٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة141

63.371994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعبد عالوي شعالنالقانون كلٌةبؽداد جامعة142
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63.361994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعلً عارؾ نوزادالقانون كلٌةبؽداد جامعة143

63.351994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةراضً محً هٌثمالقانون كلٌةبؽداد جامعة144

63.341994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةناهً عبد عادلالقانون كلٌةبؽداد جامعة145

63.331994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعلوان طالب حٌدرالقانون كلٌةبؽداد جامعة146

63.291994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجاسم حمزة محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة147

63.261994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمظلوم عبد مدٌحةالقانون كلٌةبؽداد جامعة148

63.241994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحٌسن هادي حٌدرالقانون كلٌةبؽداد جامعة149

63.241994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحسن كاظم جنانالقانون كلٌةبؽداد جامعة150

63.231994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةصوٌن مخلؾ موسىالقانون كلٌةبؽداد جامعة151

63.181994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةساجت عبد علً حسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة152

63.131994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةخصاؾ صدام صالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة153

63.011994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحسون أسماعٌل ضٌاءالقانون كلٌةبؽداد جامعة154

631994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةشنان حافظ شاملالقانون كلٌةبؽداد جامعة155

62.981994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةدرجال حسن فالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة156

62.871994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةهللا عبد جلوب ندىالقانون كلٌةبؽداد جامعة157

62.861994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةفٌاض صبٌح لبنىالقانون كلٌةبؽداد جامعة158

62.841994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحسٌن محسن حمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة159

62.791994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةخضٌر عاٌد صالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة160

62.731994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمود محمد حازمالقانون كلٌةبؽداد جامعة161

62.721994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةصالح هادي سمٌرالقانون كلٌةبؽداد جامعة162

62.71994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحسن جهاد مٌثمالقانون كلٌةبؽداد جامعة163

62.681994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجبر عباس فاضلالقانون كلٌةبؽداد جامعة164

62.671994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعلٌوي زبون سلٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة165

62.661994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجمٌػ حسن فالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة166
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62.581994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعلً ابراهٌم سهادالقانون كلٌةبؽداد جامعة167

62.571994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةخورشٌد القادر عبد لبنىالقانون كلٌةبؽداد جامعة168

62.481994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةباتً علً حسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة169

62.261994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمصطاؾ أبراهٌم نوريالقانون كلٌةبؽداد جامعة170

62.221994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةبردي حسن أحمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة171

62.221994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجابر سلمان جمٌلةالقانون كلٌةبؽداد جامعة172

62.171994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةأبراهٌم ناٌؾ رعدالقانون كلٌةبؽداد جامعة173

62.141994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةخضٌر جواد أسماءالقانون كلٌةبؽداد جامعة174

62.071994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمد نواؾ مطلكالقانون كلٌةبؽداد جامعة175

61.971994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةلفتة هادي كاظمالقانون كلٌةبؽداد جامعة176

61.951994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةخضٌر علً حمٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة177

61.911994/1993صباحً-  الثانً الدورذكراردنًخلؾ تٌسٌر قٌسالقانون كلٌةبؽداد جامعة178

61.831994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةنوري طلعت زٌنبالقانون كلٌةبؽداد جامعة179

61.811994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةؼاوي جبر حامدالقانون كلٌةبؽداد جامعة180

61.791994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةمطر عدنان روٌدهالقانون كلٌةبؽداد جامعة181

61.781994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمراد شمه عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة182

61.691994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجاسم محمد خالدهالقانون كلٌةبؽداد جامعة183

61.651994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمد ثابت جمعهالقانون كلٌةبؽداد جامعة184

61.581994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةعراك حمزة رؼدالقانون كلٌةبؽداد جامعة185

61.551994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحربً جبار ندىالقانون كلٌةبؽداد جامعة186

61.511994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحسٌن محمد مازنالقانون كلٌةبؽداد جامعة187

61.511994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةحسن فلٌح هناءالقانون كلٌةبؽداد جامعة188

61.491994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةكلش خلٌل هللا خٌرالقانون كلٌةبؽداد جامعة189

61.481994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمد عاتً عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة190
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61.421994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةفارس كامل ابتسامالقانون كلٌةبؽداد جامعة191

61.411994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمدحً تركً صالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة192

61.371994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمود الرحٌم عبد عمادالقانون كلٌةبؽداد جامعة193

61.321994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعباس مهدي قحطانالقانون كلٌةبؽداد جامعة194

61.291994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعلوان حسٌن عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة195

61.151994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةصالح علً قادرالقانون كلٌةبؽداد جامعة196

61.11994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعباس خضٌر عادلالقانون كلٌةبؽداد جامعة197

60.991994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجلوب كاظم ادهمالقانون كلٌةبؽداد جامعة198

60.771994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةنعمه صبري سهٌرالقانون كلٌةبؽداد جامعة199

60.761994/1993صباحً-  االول الدورذكرسودانًادم حاج ابراهٌم نادرالقانون كلٌةبؽداد جامعة200

60.751994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعطٌوي مهنا أحمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة201

60.741994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجاسم حسون سعدالقانون كلٌةبؽداد جامعة202

60.631994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةٌاسٌن قاسم سعٌدةالقانون كلٌةبؽداد جامعة203

60.61994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةالؽفور عبد خلٌل نذٌرالقانون كلٌةبؽداد جامعة204

60.551994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةطنٌش عزٌز محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة205

60.521994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةقادر حسن مصطفىالقانون كلٌةبؽداد جامعة206

60.361994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحٌسن رحٌم مهندالقانون كلٌةبؽداد جامعة207

60.281994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةهاشم محسن فاطمةالقانون كلٌةبؽداد جامعة208

60.261994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةهللا عبد عبد نادٌهالقانون كلٌةبؽداد جامعة209

60.251994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحسونً الحسن عبد فراتالقانون كلٌةبؽداد جامعة210

60.241994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةسلمان مجٌد خالدالقانون كلٌةبؽداد جامعة211

60.221994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمحمد قاسم صالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة212

60.171994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعسل حنتوش مهديالقانون كلٌةبؽداد جامعة213

60.111994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةكطٌو ردام سالمالقانون كلٌةبؽداد جامعة214
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60.11994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةقادر احمد كمالالقانون كلٌةبؽداد جامعة215

60.11994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرمؽربًمحمد محمد مشروحًالقانون كلٌةبؽداد جامعة216

60.021994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةخلؾ مشعان محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة217

59.991994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةقاسم جبار ضٌاءالقانون كلٌةبؽداد جامعة218

59.961994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةكاظم مهدي مؤٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة219

59.931994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهللا عبد حسٌن عدنانالقانون كلٌةبؽداد جامعة220

59.861994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمد دوس نوري حٌدرالقانون كلٌةبؽداد جامعة221

59.811994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحسن حمٌد ماجدالقانون كلٌةبؽداد جامعة222

59.791994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحسن ابراهٌم عواطؾالقانون كلٌةبؽداد جامعة223

59.771994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهاشم سعود عبٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة224

59.761994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمحمد علً حسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة225

59.731994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمخلؾ حسن فالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة226

59.691994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةكاظم علً عبد نجمالقانون كلٌةبؽداد جامعة227

59.691994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةسلمان مجٌد رشٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة228

59.671994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمطللق حرذان صعبالقانون كلٌةبؽداد جامعة229

59.661994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهادي كرٌم هاديالقانون كلٌةبؽداد جامعة230

59.571994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةهٌالن أحمد الهامالقانون كلٌةبؽداد جامعة231

59.551994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةبهك رحٌم ؼازيالقانون كلٌةبؽداد جامعة232

59.521994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةاسماعٌل خلٌل الحسٌن عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة233

59.511994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةجاسم جمهور هدىالقانون كلٌةبؽداد جامعة234

59.441994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمعٌوؾ عبٌد عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة235

59.281994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةراضً حسٌن هانًالقانون كلٌةبؽداد جامعة236

59.081994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةقدوري سامً ٌاسالقانون كلٌةبؽداد جامعة237

58.981994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةرشٌد محمود شاكرالقانون كلٌةبؽداد جامعة238
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58.971994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةنوار عواد طهالقانون كلٌةبؽداد جامعة239

58.961994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعجٌل فلٌح اٌادالقانون كلٌةبؽداد جامعة240

58.961994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحماد ناجً صباحالقانون كلٌةبؽداد جامعة241

58.871994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحسٌن فاضل ازدهارالقانون كلٌةبؽداد جامعة242

58.821994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىتونسٌةعلً بن جعفر بنت رٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة243

58.771994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةولً كاظم محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة244

58.711994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةربٌع مهدي سالمالقانون كلٌةبؽداد جامعة245

58.71994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمزبان برؼوث سعٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة246

58.651994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجاسم فاضل علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة247

58.611994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةخمٌس حامد مهديالقانون كلٌةبؽداد جامعة248

58.51994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةكصٌر خٌري محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة249

58.421994/1993صباحً-  الثانً الدورذكراردنًفالح شالش وائلالقانون كلٌةبؽداد جامعة250

58.251994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةعبٌد صالح رقٌهالقانون كلٌةبؽداد جامعة251

58.211994/1993صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةالدٌن حسام ورٌا لنجهالقانون كلٌةبؽداد جامعة252

58.131994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةخلٌؾ عكاب محسنالقانون كلٌةبؽداد جامعة253

58.081994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةداهً جبٌر كرٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة254

57.951994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحسٌن فاهم عقٌلالقانون كلٌةبؽداد جامعة255

57.931994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةصالح عباس عمادالقانون كلٌةبؽداد جامعة256

57.91994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعزٌز موفق وصفًالقانون كلٌةبؽداد جامعة257

57.791994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةسلمان احمد علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة258

57.741994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعلوان حسٌن رعدالقانون كلٌةبؽداد جامعة259

57.721994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمزهر هللا حمد مسلمالقانون كلٌةبؽداد جامعة260

57.611994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةؼزال احمد ابراهٌم خالدالقانون كلٌةبؽداد جامعة261

57.581994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحسٌن جبار محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة262



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

57.521994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعلوان جبار رزاقالقانون كلٌةبؽداد جامعة263

57.481994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةفهد سلٌمان هاشمالقانون كلٌةبؽداد جامعة264

57.291994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحلبوص حمٌدي طالبالقانون كلٌةبؽداد جامعة265

57.221994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمعٌدي جاسم خالدالقانون كلٌةبؽداد جامعة266

57.211994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةكرٌم حافظ مهديالقانون كلٌةبؽداد جامعة267

57.121994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمحمد القادر عبد امٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة268

56.971994/1993صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعطٌة دٌنار حسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة269

56.891994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةداوود علٌوي امٌرالقانون كلٌةبؽداد جامعة270

56.861994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةنعمان جمعه ثناءالقانون كلٌةبؽداد جامعة271

56.611994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعلً عبد خزعل ؼازيالقانون كلٌةبؽداد جامعة272

56.471994/1993صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحسن طارق منالالقانون كلٌةبؽداد جامعة273

56.421994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةدخبل حسٌن جعفرالقانون كلٌةبؽداد جامعة274

56.211994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعامر هاشم محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة275

56.171994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةشبل تٌمول لٌثالقانون كلٌةبؽداد جامعة276

56.171994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعوض خلؾ محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة277

56.171994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرسودانًعثمان صالح محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة278

56.051994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجاسم علً ٌاسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة279

55.651994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةداٌح هللا عبد محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة280

55.091994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةتركً حماد فاضلالقانون كلٌةبؽداد جامعة281

53.511994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةنٌسان هرمز ازادالقانون كلٌةبؽداد جامعة282

53.211994/1993صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعباس صالح علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة283



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

63.631994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعٌدان طه نصرالقانون كلٌةبؽداد جامعة1

63.091994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةطاهر عباده هادي عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة2

62.721994/1993مسائً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحمد طارٌق لمىالقانون كلٌةبؽداد جامعة3

60.651994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةسعٌد عواد الدٌن صفاءالقانون كلٌةبؽداد جامعة4

60.591994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجاسم حمدون حازم طارقالقانون كلٌةبؽداد جامعة5

60.431994/1993مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةجبار مبارك قادرالقانون كلٌةبؽداد جامعة6

60.421994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمطشر خلؾ عطٌةالقانون كلٌةبؽداد جامعة7

60.411994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمحمد أحمد ٌعربالقانون كلٌةبؽداد جامعة8

60.411994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعلوان ناجً شوقً لؤيالقانون كلٌةبؽداد جامعة9

60.31994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجاسم نصٌؾ سمٌرالقانون كلٌةبؽداد جامعة10

60.011994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعمران نواؾ ناجً محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة11

59.81994/1993مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةخلؾ مجٌد ؼانمالقانون كلٌةبؽداد جامعة12

59.631994/1993مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةعطٌه جواد حامدالقانون كلٌةبؽداد جامعة13

59.291994/1993مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةابراهٌم مول النبً عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة14

58.891994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةٌوسؾ ابراهٌم حاتمالقانون كلٌةبؽداد جامعة15

58.81994/1993مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةكاظم الزهرة عبد احمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة16

58.581994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةالرزاق عبد جالل عمادالقانون كلٌةبؽداد جامعة17

58.291994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةراضً فرٌج حسٌنالقانون كلٌةبؽداد جامعة18

58.291994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعبود موسى الحسٌن عبدالقانون كلٌةبؽداد جامعة19

58.261994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةزبون اعواجه فٌصلالقانون كلٌةبؽداد جامعة20

57.91994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحمود مطشر علًالقانون كلٌةبؽداد جامعة21

57.671994/1993مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةداود نعمة هٌالن عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة22

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء

 1994/1993 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن



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

57.571994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةسالم متعب عزاويالقانون كلٌةبؽداد جامعة23

57.561994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةبرٌسم صكر هللا جار منعمالقانون كلٌةبؽداد جامعة24

57.331994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعباس خلٌل مجٌدالقانون كلٌةبؽداد جامعة25

57.311994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةكرٌم العزٌز عبد سعودالقانون كلٌةبؽداد جامعة26

57.231994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةاحمد جاسم مهدي فالحالقانون كلٌةبؽداد جامعة27

57.21994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعون عبد رحٌم بدريالقانون كلٌةبؽداد جامعة28

57.011994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمطنش عباس خضٌرالقانون كلٌةبؽداد جامعة29

56.741994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةاحمد دهام سلمان عدنانالقانون كلٌةبؽداد جامعة30

56.621994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعباس االله عبد عباسالقانون كلٌةبؽداد جامعة31

56.611994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةالساده عبد الواحد عبد عالويالقانون كلٌةبؽداد جامعة32

54.911994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجاسم رشك رحٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة33

54.691994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجبٌر رسن باشط كرٌمالقانون كلٌةبؽداد جامعة34

53.921994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعلً خضٌر محمدالقانون كلٌةبؽداد جامعة35

53.321994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةالدٌن عز برجس ماهرالقانون كلٌةبؽداد جامعة36

53.281994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةالظاهر حمد شمس عقٌلالقانون كلٌةبؽداد جامعة37

52.531994/1993مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةكشٌش عرٌبً كاظم جوادالقانون كلٌةبؽداد جامعة38


