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

77.881996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعبد بجاي كالدسالقانون كلٌةبغداد جامعة1

75.111996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجودة خلف حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة2

73.81996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةرزٌج هللا عطا خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة3

72.511996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعبد عباس منالالقانون كلٌةبغداد جامعة4

71.931996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةامٌن عبد جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة5

71.561996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعٌسى محمد مٌسونالقانون كلٌةبغداد جامعة6

71.251996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحسن جاسم قصًالقانون كلٌةبغداد جامعة7

71.181996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمد عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة8

71.151996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهللا عبد احمد جمٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة9

70.721996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجواد ابراهٌم خلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة10

70.71996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعبود ابراهٌم مفٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة11

70.311996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةتركان صدٌد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة12

69.941996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمطلك احمد خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة13

69.771996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةاسماعٌل خلٌل بهاءالقانون كلٌةبغداد جامعة14

69.571996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةحسٌن حمزة هٌفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة15

69.471996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمحمد هادي مروجالقانون كلٌةبغداد جامعة16

69.351996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةسمٌن شكور شاللالقانون كلٌةبغداد جامعة17

69.341996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمحمد مؤٌد بانالقانون كلٌةبغداد جامعة18

69.321996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجاسم حمود علًالقانون كلٌةبغداد جامعة19

69.281996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةطاهر راضً حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة20

68.941996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمولود عمر عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة21

68.671996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةحسوبً فاضل ابتهالالقانون كلٌةبغداد جامعة22

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء

 1996/1995 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن
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68.641996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةناٌل محمد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة23

68.531996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةابراهٌم عٌسى درٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة24

68.41996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةناهض ٌاسر ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة25

68.311996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحسٌن عبد عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة26

68.191996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةطه اكرم حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة27

67.851996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعباس احمد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة28

67.781996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةاحمد منصور ذكرىالقانون كلٌةبغداد جامعة29

67.61996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةاحمد سعدي هٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة30

67.351996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمهدي مؤٌد انعامالقانون كلٌةبغداد جامعة31

67.311996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةحمزة حمد سهامالقانون كلٌةبغداد جامعة32

67.041996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعمر حٌدر أسوالقانون كلٌةبغداد جامعة33

66.911996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمد هللا عبد محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة34

66.861996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحمزة جاسم غزوانالقانون كلٌةبغداد جامعة35

66.741996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعباس محمد ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة36

66.721996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةرضا هاشم عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة37

66.451996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعباس كاصد فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة38

66.371996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةترف هادي كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة39

66.211996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةخلٌل هوبً ثائرالقانون كلٌةبغداد جامعة40

66.041996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةعباس اكرم االءالقانون كلٌةبغداد جامعة41

65.981996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعباس كاظم جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة42

65.91996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةالوهاب عبد عصام امالالقانون كلٌةبغداد جامعة43

65.861996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةاسماعٌل حرٌر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة44

65.831996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحسون كرٌم نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة45

65.771996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهاشم عبد رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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65.591996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةفرج طارق عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة47

65.421996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةصادق سلمان االءالقانون كلٌةبغداد جامعة48

65.421996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجاسم هللا عبد رافدالقانون كلٌةبغداد جامعة49

65.41996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةوادي موسى الحسٌن عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة50

65.291996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةرشٌد محجوب سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة51

65.221996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةصالح محمد سهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة52

65.21996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةحربً فاروق وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة53

65.131996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحسن راضً غٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة54

65.121996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةناصر محمد حازمالقانون كلٌةبغداد جامعة55

65.011996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجاسم علً جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة56

651996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةفرحان احمد شٌحانالقانون كلٌةبغداد جامعة57

64.991996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحسن كهران شاكرالقانون كلٌةبغداد جامعة58

64.971996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجاسم ابراهٌم مسلمالقانون كلٌةبغداد جامعة59

64.881996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةمصطفى سمٌر دٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة60

64.871996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحمودي حسام فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة61

64.781996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة62

64.741996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحمزة خلٌل ارٌجالقانون كلٌةبغداد جامعة63

64.621996/1995صباحً-  االول الدورانثىاردنٌةرشٌد جمال جٌهانالقانون كلٌةبغداد جامعة64

64.621996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةابراهٌم اخفٌف علًالقانون كلٌةبغداد جامعة65

64.531996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهللا عبد موازي حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة66

64.51996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةضمٌر علٌوي عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة67

64.461996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحتور سالم مٌسونالقانون كلٌةبغداد جامعة68

64.221996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةغربً محمد زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة69

64.11996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةاحمد كذلوح سعودالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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64.11996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةفؤاد محمد لٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة71

64.071996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةدحام حمدي مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة72

64.051996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةعزة سالم رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة73

641996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهللا عبد مكلف عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة74

63.981996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحمادي  عودة رسولالقانون كلٌةبغداد جامعة75

63.961996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةبنٌان شراتً شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة76

63.891996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةعلوان فهمً فاتنالقانون كلٌةبغداد جامعة77

63.771996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةاطلٌب عمر عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة78

63.731996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعلً كاظم شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة79

63.71996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرتونسًعلً صالح االزهرالقانون كلٌةبغداد جامعة80

63.661996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحمود عزٌز عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة81

63.651996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمود خزعل مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة82

63.61996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةناٌف شهاب هٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة83

63.591996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةهللا عبد القادر عبد نخشٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة84

63.581996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحصٌنً غزال كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة85

63.571996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعبود راعً عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة86

63.351996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعباس فاضل عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة87

63.31996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةهللا عبد شكور اسماعٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة88

63.261996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةسلمان موفق اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة89

63.191996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجابر الرسول عبد حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة90

63.151996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةفاضل الزهرة عبد فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة91

63.051996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةحسٌن ابراهٌم هٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة92

63.041996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةفرج فاضل محسنالقانون كلٌةبغداد جامعة93

62.961996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل رواءالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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62.961996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةسالم حامد سوسنالقانون كلٌةبغداد جامعة95

62.871996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمحمد شاكر سهادالقانون كلٌةبغداد جامعة96

62.861996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةالرحٌم عبد فاضل وحدانالقانون كلٌةبغداد جامعة97

62.741996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةكاطع حسٌن محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة98

62.531996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةرهٌف سلمان خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة99

62.491996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعزٌز الصاحب عبد مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة100

62.491996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحسٌن علوان عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة101

62.391996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةالخالق عبد قحطان جهٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة102

62.391996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةعلك ثجٌل انعامالقانون كلٌةبغداد جامعة103

62.371996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعٌسى علً حسٌن عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة104

62.371996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةانور عدنان هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة105

62.331996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةالرزاق عبد الوهاب عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة106

62.211996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعمر حسٌن عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة107

62.21996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجبار عباس تحسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة108

62.191996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحسٌن محمد ورقاءالقانون كلٌةبغداد جامعة109

62.151996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعلً محمد خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة110

62.151996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعسكر حسٌن فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة111

62.131996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةسلمان الحسٌن عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة112

62.041996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةخلف فالح احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة113

62.031996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةسلٌمان محمد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة114

61.991996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحاتم علً اشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة115

61.921996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمطر كرٌم حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة116

61.811996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمحمد شكر عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة117

61.811996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةالكاظم عبد اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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61.81996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجاسم مخلف جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة119

61.71996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمجٌد خالد عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة120

61.641996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةناجً عامر عديالقانون كلٌةبغداد جامعة121

61.61996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمدلول محمد عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة122

61.541996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمرزه كاظم ٌاسمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة123

61.521996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعبد طرٌف امٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة124

61.51996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةزغٌر قاسم مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة125

61.41996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعطٌة حٌران ذكرىالقانون كلٌةبغداد جامعة126

61.351996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجواد الستار عبد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة127

61.351996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةكاظم جواد كفاٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة128

61.241996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةخان ماما الٌاس مٌدٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة129

61.211996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةجلٌل الرزاق عبد ظافرالقانون كلٌةبغداد جامعة130

61.191996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمسلم محسن براقالقانون كلٌةبغداد جامعة131

61.061996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةهاشم جبار علًالقانون كلٌةبغداد جامعة132

61.021996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعبٌد نوط عمرانالقانون كلٌةبغداد جامعة133

60.891996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجحبول عزٌز فٌصلالقانون كلٌةبغداد جامعة134

60.881996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعادل عودة حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة135

60.781996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمحمد طالب اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة136

60.661996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحسٌن خالد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة137

60.631996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمطشر راضً علًالقانون كلٌةبغداد جامعة138

60.611996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةعارف وٌردو شروقالقانون كلٌةبغداد جامعة139

60.491996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةمحمد عبٌد عكابالقانون كلٌةبغداد جامعة140

60.441996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعلً عبد منىالقانون كلٌةبغداد جامعة141

60.341996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةرشٌد صدٌق نازنازالقانون كلٌةبغداد جامعة142
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60.31996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةتوفٌق شكٌن هٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة143

60.31996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةمحمد حمزة وئامالقانون كلٌةبغداد جامعة144

60.281996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةذٌاب الكاظم عبد لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة145

60.261996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعرٌبً مظفر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة146

60.171996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةشاكر محسن نهاٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة147

60.081996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةموسى ماجد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة148

60.011996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةوٌن عبٌد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة149

601996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةمحمد حسٌن ابتهاجالقانون كلٌةبغداد جامعة150

59.991996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةاحمد حسن صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة151

59.81996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةالحسن عبد حسٌن حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة152

59.81996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحسٌن المهدي عبد اطٌافالقانون كلٌةبغداد جامعة153

59.751996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةجاسم مجٌد بتولالقانون كلٌةبغداد جامعة154

59.731996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعزٌز جلٌل علًالقانون كلٌةبغداد جامعة155

59.681996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةحسن فاضل الدٌن حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة156

59.671996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةمظلوم عدنان اساورالقانون كلٌةبغداد جامعة157

59.611996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةهللا عبد هادي سعادالقانون كلٌةبغداد جامعة158

59.511996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةنقً أسماعٌل تارهالقانون كلٌةبغداد جامعة159

59.461996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةتوفٌق علً سٌوانالقانون كلٌةبغداد جامعة160

59.411996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحسٌن عجٌل اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة161

59.41996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةعلٌوي حنون عذراءالقانون كلٌةبغداد جامعة162

59.291996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةمحمود موسى بتولالقانون كلٌةبغداد جامعة163

59.231996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةشامً علوي جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة164

59.221996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةٌاروٌس حسن فلايرالقانون كلٌةبغداد جامعة165

59.171996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحسٌن سلطان سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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59.131996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةفرٌد بدر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة167

59.11996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةاحمد محمود شاكرالقانون كلٌةبغداد جامعة168

59.071996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعبد مطلب محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة169

58.961996/1995صباحً-  االول الدورانثىعراقٌةطاووس فنجان هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة170

58.91996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعذاب نعمه رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة171

58.791996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةٌونان ازار خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة172

58.771996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرفلسطٌنًمحمود رجب مرادالقانون كلٌةبغداد جامعة173

58.611996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةسلمان حمدان شاكرالقانون كلٌةبغداد جامعة174

58.511996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةناصر محمود مٌثاقالقانون كلٌةبغداد جامعة175

58.51996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةمحمود خالد نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة176

58.471996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحسن بهلول عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة177

58.421996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةمبارك كرٌم عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة178

58.411996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمزعل محمود رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة179

58.371996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةراشد قادر مقدادالقانون كلٌةبغداد جامعة180

58.171996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةحسن الئق لقاءالقانون كلٌةبغداد جامعة181

58.081996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةطاهر ناجً حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة182

57.971996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةخزعل سعدي انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة183

57.181996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةنجف شوكت نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة184

571996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةجدٌع حمٌد رحامالقانون كلٌةبغداد جامعة185

56.91996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةناصر درٌول خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة186

56.851996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحلٌف تركً سامًالقانون كلٌةبغداد جامعة187

56.81996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعباس تركً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة188

56.751996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعلً ابراهٌم خلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة189

56.721996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةطراد نغٌمش كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة190
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56.591996/1995صباحً-  االول الدورذكرعراقٌةعبد سالم عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة191

56.261996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمطر صالح علًالقانون كلٌةبغداد جامعة192

56.111996/1995صباحً-  االول الدورذكرسوريخلف محمد ٌوسفالقانون كلٌةبغداد جامعة193

55.961996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةكاظم عبدان ابتهالالقانون كلٌةبغداد جامعة194

55.491996/1995صباحً-  الثانً الدورانثىعراقٌةفرحان الكرٌم عبد هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة195

54.891996/1995صباحً-  الثانً الدورذكرعراقٌةحاجم جلوب فرجالقانون كلٌةبغداد جامعة196

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

66.181996/1995مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةرشٌد محمد برهانالقانون كلٌةبغداد جامعة1

64.81996/1995مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةٌاسٌن محمد حمزةالقانون كلٌةبغداد جامعة2

63.811996/1995مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةخضٌر محمد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة3

63.321996/1995مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةجواد سلمان خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة4

62.571996/1995مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةحبٌب حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة5

61.961996/1995مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةابراهٌم الحسٌن عبد مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة6

59.981996/1995مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةجرٌر كاظم جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة7

59.871996/1995مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمصلح عبٌد عثمانالقانون كلٌةبغداد جامعة8

58.311996/1995مسائً-  االول الدورذكرعراقٌةٌاسٌن منٌر ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة9

56.611996/1995مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةنجم جمٌل سعدونالقانون كلٌةبغداد جامعة10

56.091996/1995مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةعبد حسن مظهرالقانون كلٌةبغداد جامعة11

55.881996/1995مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةمهاوي قاسم كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة12

55.681996/1995مسائً-  الثانً الدورذكرعراقٌةصالح محمد جواد فارسالقانون كلٌةبغداد جامعة13

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء

 1996/1995 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن


