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

81.781995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةالقادر عبد سلطان سماالقانون كلٌةبغداد جامعة1

78.381995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهللا خٌر خلٌل عٌسىالقانون كلٌةبغداد جامعة2

77.871995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةسلمان ٌوسف عودهالقانون كلٌةبغداد جامعة3

76.131995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةٌحٌى خزعل عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة4

75.721995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةصالح ثابت ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة5

74.531995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةالقادر عبد ٌاوز فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة6

74.451995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةٌاسٌن حكمت ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة7

74.231995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمهدي ٌوسف محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة8

73.421995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعلً محمد الحسٌن عبد لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة9

73.151995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمحمود ملك سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة10

73.11995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةحٌال الرضا عبد فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة11

73.071995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةحمادي علً محمد سهامالقانون كلٌةبغداد جامعة12

72.931995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةالقادر عبد صالح بانالقانون كلٌةبغداد جامعة13

72.431995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةسعٌد محمد عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة14

72.331995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةبدٌوي فرحان حامدالقانون كلٌةبغداد جامعة15

72.311995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةشحاده فوزي محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة16

72.261995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحمود خلف جمعهالقانون كلٌةبغداد جامعة17

72.221995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةالحسن عبد نشمً رسولالقانون كلٌةبغداد جامعة18

72.161995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهللا فتح الرزاق عبد الستار عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة19

72.121995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعنٌد جلد قٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة20

71.661995/1994صباحً-  االول الدورذكرٌمنًالشرعً احمد ناصر اٌوبالقانون كلٌةبغداد جامعة21

71.361995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةخماس منذر افراحالقانون كلٌةبغداد جامعة22
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71.361995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةتركً خضٌر فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة23

71.311995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعباس فاضل شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة24

70.471995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمراد وسن احمد ازادالقانون كلٌةبغداد جامعة25

70.391995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةابراهٌم جاسم احسانالقانون كلٌةبغداد جامعة26

70.121995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةكافً حسٌن فادٌهالقانون كلٌةبغداد جامعة27

70.111995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمد مخٌف حافظالقانون كلٌةبغداد جامعة28

70.051995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةولً علً بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة29

70.041995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةاحمد ابراهٌم ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة30

70.011995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةجعفر مرسى نبراسالقانون كلٌةبغداد جامعة31

69.911995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةثامر فاضل صباالقانون كلٌةبغداد جامعة32

69.911995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةكعٌد حسن هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة33

69.791995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةرسن هللا عبد الهادي عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة34

69.711995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةاسماعٌل الرحمن عبد بانالقانون كلٌةبغداد جامعة35

69.41995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةسلٌم داود خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة36

69.211995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمد الكرٌم عبد ائتالفالقانون كلٌةبغداد جامعة37

69.091995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةسلمان سوادي احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة38

69.041995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعوده عزٌز عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة39

69.031995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةأحمد شهاب ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة40

69.011995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة41

68.961995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهللا العبد الكرٌم عبد محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة42

68.91995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةحطاب كاظم ماجدهالقانون كلٌةبغداد جامعة43

68.81995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةشاكر طارق رٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة44

68.791995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجابر خٌري صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة45

68.791995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعبد كرٌم عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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68.691995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجالب الغنً عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة47

68.691995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجاسم طعان عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة48

68.441995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحسٌن ناصر محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة49

68.381995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةشكر جدوع حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة50

68.321995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعباس حسٌن حمزةالقانون كلٌةبغداد جامعة51

68.061995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةنجم علً مٌامٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة52

67.971995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةنوري محمد بسمةالقانون كلٌةبغداد جامعة53

67.871995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةبٌروز محمد كرمانجالقانون كلٌةبغداد جامعة54

67.781995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعبود محمد رفاهالقانون كلٌةبغداد جامعة55

67.71995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعلٌوي كاظم احالمالقانون كلٌةبغداد جامعة56

67.621995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمود صالح خلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة57

67.561995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهللا عبد نجم حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة58

67.411995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةسلٌم محمد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة59

67.391995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةالوس نوري اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة60

67.271995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةرغٌف أحمد الرزاق عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة61

67.241995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجبر حسٌن سامًالقانون كلٌةبغداد جامعة62

67.131995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةجواد هللا عبد رابعهالقانون كلٌةبغداد جامعة63

67.051995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةناصر علً اسعٌدهالقانون كلٌةبغداد جامعة64

66.991995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةخلباص عبد أحمدالقانون كلٌةبغداد جامعة65

66.911995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةنعمه كرٌم شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة66

66.891995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمؤنس عالء سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة67

66.831995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعلً الستار عبد عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة68

66.821995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةموسى حسٌن ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة69

66.811995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةفلٌح خلف هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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66.641995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةٌاسٌن الخالق عبد نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة71

66.61995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحسون كامل حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة72

66.541995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةجابر رشٌد سمٌهالقانون كلٌةبغداد جامعة73

66.21995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةغالم محسن منىالقانون كلٌةبغداد جامعة74

66.061995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةأمٌن هشام سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة75

66.041995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةرهٌف طالب حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة76

66.021995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةساجت االمٌر عبد سندسالقانون كلٌةبغداد جامعة77

65.981995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةناصر ابراهٌم بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة78

65.911995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةفٌاض سلٌم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة79

65.851995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةكاطع قاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة80

65.81995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةجعاز سوري رجاءالقانون كلٌةبغداد جامعة81

65.661995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمحسن ظاهر عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة82

65.611995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمشهول الرضا عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة83

65.511995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةكاظم جبر محسنالقانون كلٌةبغداد جامعة84

65.51995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةاللطٌف عبد محمد مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة85

65.431995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةالزهرة عبد جواد مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة86

65.331995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةرضٌوي حسٌن رواءالقانون كلٌةبغداد جامعة87

65.191995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةناجً كرٌم نداءالقانون كلٌةبغداد جامعة88

65.081995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةشحاده موسى رجاءالقانون كلٌةبغداد جامعة89

64.951995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمود قادر محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة90

64.931995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعبود صادق وجدانالقانون كلٌةبغداد جامعة91

64.921995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةخلٌل عباس ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة92

64.911995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمحمود ابراهٌم خلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة93

64.861995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةكاظم جواد اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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64.851995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجاسم هللا عبد حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة95

64.771995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةفهد الحسن عبد فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة96

64.71995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمد جبار الحسٌن عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة97

64.541995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمهنا حمود ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة98

64.521995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةقدوري صالح طٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة99

64.471995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحٌدر ثامر حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة100

64.441995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةضابط رافع غادهالقانون كلٌةبغداد جامعة101

64.331995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةدبخ عٌدان انعامالقانون كلٌةبغداد جامعة102

64.321995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةخضٌر صالح مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة103

64.221995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمود صدٌق شنوالقانون كلٌةبغداد جامعة104

64.141995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةعباس كرٌم غصونالقانون كلٌةبغداد جامعة105

64.131995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحافظ قاسم رضاالقانون كلٌةبغداد جامعة106

64.121995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمهدي عباس أحمدالقانون كلٌةبغداد جامعة107

64.051995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةالهادي عبد المجٌد عبد سفٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة108

64.011995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةكاظم داٌح حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة109

63.911995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةشكر محمود اشراقالقانون كلٌةبغداد جامعة110

63.871995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرجاديٌعقوب محمد ٌعقوبالقانون كلٌةبغداد جامعة111

63.841995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةغدٌر ناجً جمٌلةالقانون كلٌةبغداد جامعة112

63.761995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعلً جعفر جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة113

63.711995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعلً محمد مرتضىالقانون كلٌةبغداد جامعة114

63.61995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةجلوب حمٌد اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة115

63.551995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةمحمد العالً عبد فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة116

63.511995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةسعٌد عصام تغرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة117

63.411995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمهدي الرزاق عبد فاتنالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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63.41995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةصبار علً ثائرالقانون كلٌةبغداد جامعة119

63.171995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمهدي هادي محمد اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة120

63.171995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةصالح صدٌق اٌوبالقانون كلٌةبغداد جامعة121

63.111995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةالرزاق عبد الستار عبد سهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة122

63.071995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجواد ٌاسٌن عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة123

62.991995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةردٌف ناجً مأمونالقانون كلٌةبغداد جامعة124

62.841995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةأحمد الرزاق عبد الوهاب عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة125

62.81995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةنجم عواد غانمالقانون كلٌةبغداد جامعة126

62.771995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةقاسم دماك حٌاةالقانون كلٌةبغداد جامعة127

62.731995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةالرزاق عبد خلف شهامةالقانون كلٌةبغداد جامعة128

62.651995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةرضا حسن غسانالقانون كلٌةبغداد جامعة129

62.531995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةكمال مصطفى سازانالقانون كلٌةبغداد جامعة130

62.461995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةزٌنل محمد أمٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة131

62.431995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةهللا عبد حسن أنتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة132

62.371995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةنعمه خفٌف زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة133

62.371995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةالكرٌم عبد كامل علًالقانون كلٌةبغداد جامعة134

62.331995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجامد شالل عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة135

62.271995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةارحٌمة الهادي عبد صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة136

62.261995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةٌعكوب قاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة137

62.261995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة138

62.221995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجاسم حبٌب حمديالقانون كلٌةبغداد جامعة139

62.181995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمحمد هادي صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة140

62.151995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحسٌن كاظم حامدالقانون كلٌةبغداد جامعة141

62.081995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحسٌن خالد مٌسونالقانون كلٌةبغداد جامعة142
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62.071995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةمحمد طارق لمىالقانون كلٌةبغداد جامعة143

62.061995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةشافً كاصد جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة144

61.981995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعباس حسٌن المطلب عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة145

61.751995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةجبار سالم ابتهالالقانون كلٌةبغداد جامعة146

61.731995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةنعٌمة ٌاسر محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة147

61.711995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةصالح فنر ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة148

61.581995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةالستار عبد مؤٌد دنٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة149

61.461995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمصطفى طاهر الهامالقانون كلٌةبغداد جامعة150

61.441995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمطر نعمه احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة151

61.431995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعلً شاه جبار مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة152

61.281995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةفخري عوض مازنالقانون كلٌةبغداد جامعة153

61.261995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةزٌدان هاشم مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة154

61.21995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجبار ٌاس محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة155

61.121995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةسلمان غازي اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة156

61.071995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحسٌن كاظم سكٌنهالقانون كلٌةبغداد جامعة157

60.981995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحنون داود زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة158

60.911995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةالمحسن عبد حسٌن رافدالقانون كلٌةبغداد جامعة159

60.891995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةمحمد فارس نجاةالقانون كلٌةبغداد جامعة160

60.881995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةناجً فتاح أحمدالقانون كلٌةبغداد جامعة161

60.851995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةضاٌع مخلف خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة162

60.771995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجهلول علوان شاكرالقانون كلٌةبغداد جامعة163

60.751995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةصكر خلف احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة164

60.681995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةناٌف نوري لناالقانون كلٌةبغداد جامعة165

60.671995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحمد شبٌب علًالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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60.591995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةبشاره رحٌم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة167

60.551995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجاسم فائق عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة168

60.511995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحسٌن علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة169

60.361995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةطاهر محمد رناالقانون كلٌةبغداد جامعة170

60.251995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةهللا عبد نجم محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة171

60.081995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعبد جاسم فؤادالقانون كلٌةبغداد جامعة172

60.061995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةعلوان عاشور شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة173

60.021995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةخلٌل علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة174

59.951995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةكرٌم علً الكرٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة175

59.941995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةراضً حمود عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة176

59.931995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةسلٌمان محجوب حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة177

59.891995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعلوان سعد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة178

59.831995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمحمد عدنان نافعالقانون كلٌةبغداد جامعة179

59.831995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرمورٌتانًامحمد بن االمٌن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة180

59.761995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةخلف الحسٌن عبد غادهالقانون كلٌةبغداد جامعة181

59.721995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةذنون تحسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة182

59.671995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةمجٌد حمٌد واجدهالقانون كلٌةبغداد جامعة183

59.611995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمحٌمٌد ردام حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة184

59.581995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعبد سعدون مرتضىالقانون كلٌةبغداد جامعة185

59.481995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةرضا الرزاق عبد بشارالقانون كلٌةبغداد جامعة186

59.391995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةعلً محمد لبنىالقانون كلٌةبغداد جامعة187

59.351995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةأمٌن محمد برهان أحمدالقانون كلٌةبغداد جامعة188

59.261995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحسب محمد باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة189

59.191995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةقاسم زهٌر رشادالقانون كلٌةبغداد جامعة190
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59.121995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةعداي برٌس نهاٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة191

59.041995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةغرٌب عزٌز نٌرانالقانون كلٌةبغداد جامعة192

58.931995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمهودر طعمه خضٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة193

58.911995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحسن فالح فائزةالقانون كلٌةبغداد جامعة194

58.891995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهادي شاكر محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة195

58.751995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمحمد خلٌل ذكرىالقانون كلٌةبغداد جامعة196

58.741995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةشكر أحمد شهابالقانون كلٌةبغداد جامعة197

58.621995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةٌاسٌن ٌحٌى ثاٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة198

58.591995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمود حسن االنالقانون كلٌةبغداد جامعة199

58.471995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعباس الزهرة عبد  علًالقانون كلٌةبغداد جامعة200

58.461995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةسبهان جبار عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة201

58.251995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةخلٌل غضبان الدٌن عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة202

58.221995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرفلسطٌنًمحمود محمد اٌاد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة203

58.071995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةالكرٌم عبد بدر ٌاسمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة204

57.981995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمطرود محسن فارسالقانون كلٌةبغداد جامعة205

57.941995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةفٌصل شناوة نجاةالقانون كلٌةبغداد جامعة206

57.871995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةكاظم هادي هندالقانون كلٌةبغداد جامعة207

57.861995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعبد اكرم عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة208

57.811995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجعفر حنون عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة209

57.811995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعبد محمود شاكرالقانون كلٌةبغداد جامعة210

57.771995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحمٌد المجٌد عبد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة211

57.771995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمحسن ناجً مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة212

57.711995/1994صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةحمود شكور شنالقانون كلٌةبغداد جامعة213

57.581995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمحمد عثمان بكر ابوالقانون كلٌةبغداد جامعة214
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57.491995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمثٌجٌل صبري صادقالقانون كلٌةبغداد جامعة215

57.391995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةزناد هللا عبد غانمالقانون كلٌةبغداد جامعة216

57.361995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةفرحان محمد عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة217

57.341995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعبد جلوب حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة218

57.331995/1994صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةأحمد ابراهٌم خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة219

57.261995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةذٌبان جاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة220

57.051995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةسالم كاظم سهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة221

57.011995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمحمد علً رزكارالقانون كلٌةبغداد جامعة222

56.961995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعلوان هللا عبد اسعدالقانون كلٌةبغداد جامعة223

56.891995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةرحٌم هاشم نجاةالقانون كلٌةبغداد جامعة224

56.781995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجابرهلبوص فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة225

56.561995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةاسماعٌل محمود خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة226

56.441995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجاسم احمد سعٌدهالقانون كلٌةبغداد جامعة227

56.351995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةسلمان عوٌد حمودالقانون كلٌةبغداد جامعة228

56.331995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةالكاظم عبد جواد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة229

56.321995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعبادي حسن عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة230

55.351995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةاحمد سعد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة231

55.051995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةصخر جعفر العظٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة232

54.41995/1994صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةغاٌب صابر كولدرنالقانون كلٌةبغداد جامعة233

53.751995/1994صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةخضر ٌاس ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة234
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64.881995/1994مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةحسٌن ابراهٌم حارثالقانون كلٌةبغداد جامعة1

63.961995/1994مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةموسى دروٌش فرحانالقانون كلٌةبغداد جامعة2

62.871995/1994مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمد مهدي صالح طالبالقانون كلٌةبغداد جامعة3

62.061995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةبرع حاكم صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة4

61.641995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمحمد رشٌد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة5

61.131995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةالساعدي محمد شرٌف محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة6

60.741995/1994مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةنهار سلمان كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة7

60.651995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمحمود شاكر ماهرالقانون كلٌةبغداد جامعة8

60.211995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةرشٌد الحمٌد عبد نظمًالقانون كلٌةبغداد جامعة9

59.931995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةموسى جواد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة10

59.51995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةبٌسان جواد الحسٌن عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة11

59.381995/1994مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةحزام محسن سامًالقانون كلٌةبغداد جامعة12

59.131995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجدٌع حسن ٌحٌىالقانون كلٌةبغداد جامعة13

58.861995/1994مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةابراهٌم صالح ذٌابالقانون كلٌةبغداد جامعة14

58.221995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمصعب حمٌد ناٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة15

58.21995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةالوهاب عبد الرحمن عبد عوفالقانون كلٌةبغداد جامعة16

57.981995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةسلمان محمود حمدي منعمالقانون كلٌةبغداد جامعة17

57.761995/1994مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةمهدي صاحب اسماعٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة18

57.561995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمنعم حسٌن رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة19

57.541995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةاحمد عناز السالم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة20

57.441995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةابراهٌم عباس ناصر عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة21

57.281995/1994مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةكاظم حمود جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة22

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء

 1995/1994 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن



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

57.081995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةابراهٌم سامً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة23

57.061995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةشهاب عدنان محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة24

57.011995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعٌسى معٌد جاسبالقانون كلٌةبغداد جامعة25

56.91995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةنغٌمش حسٌن كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة26

56.611995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحامد اللطٌف عبد مظفرالقانون كلٌةبغداد جامعة27

56.551995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحسون مبدر لؤيالقانون كلٌةبغداد جامعة28

56.381995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةسوادي بدر مازنالقانون كلٌةبغداد جامعة29

56.041995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةكرٌمد صبٌح رفعتالقانون كلٌةبغداد جامعة30

56.011995/1994مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةخلف هادي حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة31

55.531995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةداود حمادي طارقالقانون كلٌةبغداد جامعة32

55.491995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعلً حسٌن خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة33

55.361995/1994مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةدروٌش حثٌل سعديالقانون كلٌةبغداد جامعة34

54.791995/1994مسائً-  الثانً الدورانثىعراقٌةعبد امٌر نضالالقانون كلٌةبغداد جامعة35

53.911995/1994مسائً-  الثانً الدورانثىعراقٌةنوري محمد عاٌد سفرالقانون كلٌةبغداد جامعة36

53.81995/1994مسائً-  الثانً الدورانثىعراقٌةابراهٌم نوري احالمالقانون كلٌةبغداد جامعة37


