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

1998 - 81,031999صباحً-  االول الدورذكرعراقًهللا عبد كٌالن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة1

1998 - 78,711999صباحً-  االول الدورذكرعراقًالرزاق عبد فخري عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة2

1998 - 78,491999صباحً-  االول الدورذكرعراقًمحمد صالح باللالقانون كلٌةبغداد جامعة3

1998 - 77,011999صباحً-  االول الدورذكرعراقًعلً الدٌن حسام علًالقانون كلٌةبغداد جامعة4

1998 - 76,431999صباحً-  االول الدورذكرعراقًشكور سلمان رزاقالقانون كلٌةبغداد جامعة5

1998 - 75,781999صباحً-  االول الدورانثىعراقًابراهٌم قاسم هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة6

1998 - 75,731999صباحً-  االول الدورذكرعراقًفرحان حردان فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة7

1998 - 75,661999صباحً-  االول الدورذكرعراقًجسام جبار اسماعٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة8

1998 - 75,311999صباحً-  االول الدورذكرعراقًعباس عادل سنانالقانون كلٌةبغداد جامعة9

1998 - 74,931999صباحً-  االول الدورذكرعراقًضهد داٌش احسانالقانون كلٌةبغداد جامعة10

1998 - 74,921999صباحً-  االول الدورذكرعراقًكرم مؤمن عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة11

1998 - 74,901999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحمٌد رشٌد عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة12

1998 - 74,711999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحمد ربٌع محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة13

1998 - 74,221999صباحً-  االول الدورذكرعراقًالحسن عبد محمد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة14

1998 - 74,211999صباحً-  االول الدورذكرعراقًعبد نجم ثائرالقانون كلٌةبغداد جامعة15

1998 - 74,171999صباحً-  االول الدورذكرعراقًجمعة نجم عديالقانون كلٌةبغداد جامعة16

1998 - 73,271999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًعواد مدلول مٌسمالقانون كلٌةبغداد جامعة17

1998 - 73,201999صباحً-  االول الدورذكرعراقًشحٌت عطوان سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة18

1998 - 72,961999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحمد عباس عديالقانون كلٌةبغداد جامعة19

1998 - 72,921999صباحً-  االول الدورذكرعراقًشاتً كاظم حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة20

1998 - 72,761999صباحً-  االول الدورانثىعراقًالحمٌد عبد ابراهٌم رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة21

1998 - 72,241999صباحً-  االول الدورانثىعراقًعباس خلف هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة22

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء

 1999/1998 الدراسً العام-  المسائٌة و الصباحٌة الدراسات خرٌجٌن



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

1998 - 72,161999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحسن السادة عبد غسانالقانون كلٌةبغداد جامعة23

1998 - 72,081999صباحً-  االول الدورذكرعراقًكاظم حسٌن جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة24

1998 - 71,951999صباحً-  االول الدورذكرعراقًمهدي طارق اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة25

1998 - 71,721999صباحً-  االول الدورانثىعراقًرمضان هاشم شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة26

1998 - 71,721999صباحً-  االول الدورذكرعراقًرهٌف غناوي منتظرالقانون كلٌةبغداد جامعة27

1998 - 71,651999صباحً-  االول الدورانثىعراقًكاظم سلمان االءالقانون كلٌةبغداد جامعة28

1998 - 71,581999صباحً-  االول الدورذكرعراقًالحسٌن عبد علً مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة29

1998 - 71,531999صباحً-  االول الدورذكرعراقًابراهٌم سعدي عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة30

1998 - 71,421999صباحً-  االول الدورذكرعراقًمحمود اسماعٌل محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة31

1998 - 71,371999صباحً-  االول الدورانثىعراقًشعالن سلمان سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة32

1998 - 71,321999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحسون ابراهٌم ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة33

1998 - 71,221999صباحً-  االول الدورانثىعراقًعطٌة الحمزه عبد اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة34

1998 - 70,331999صباحً-  االول الدورذكرعراقًاالمٌر عبد ٌحٌى طارقالقانون كلٌةبغداد جامعة35

1998 - 70,241999صباحً-  االول الدورذكرعراقًجواد صباح اٌمنالقانون كلٌةبغداد جامعة36

1998 - 70,211999صباحً-  االول الدورذكرعراقًرحمن الهادي عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة37

1998 - 70,001999صباحً-  االول الدورذكرعراقًغافل بدر عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة38

1998 - 69,981999صباحً-  االول الدورذكرعراقًخلٌفة كرٌم سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة39

1998 - 69,861999صباحً-  االول الدورذكرعراقًجمعة سامً سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة40

1998 - 69,851999صباحً-  االول الدورذكرعراقًاحمد حسٌن عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة41

1998 - 69,781999صباحً-  االول الدورذكرعراقًنوٌدس سوٌد زٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة42

1998 - 69,591999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًبعٌوي الرزاق عبد سرمدالقانون كلٌةبغداد جامعة43

1998 - 69,581999صباحً-  االول الدورذكرعراقًعذاب كاظم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة44

1998 - 69,541999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحسون فالح اثٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة45

1998 - 69,441999صباحً-  االول الدورذكرعراقًالمجٌد عبد كامل ضرغامالقانون كلٌةبغداد جامعة46



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

1998 - 69,421999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًعٌد منٌر محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة47

1998 - 69,301999صباحً-  االول الدورذكرعراقًعباس نوزاد سرمدالقانون كلٌةبغداد جامعة48

1998 - 69,271999صباحً-  االول الدورذكرعراقًعلً ناصر رحٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة49

1998 - 69,221999صباحً-  االول الدورذكرعراقًجاسم طارق زٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة50

1998 - 69,211999صباحً-  االول الدورانثىعراقًهللا عبد اللطٌف عبد سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة51

1998 - 69,181999صباحً-  االول الدورانثىعراقًورد الحسن عبد سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة52

1998 - 69,151999صباحً-  االول الدورانثىعراقًمحمد جعفر اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة53

1998 - 69,071999صباحً-  االول الدورانثىعراقًجوٌري كرٌم اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة54

1998 - 69,011999صباحً-  االول الدورذكرعراقًفرج علً ازهرالقانون كلٌةبغداد جامعة55

1998 - 68,911999صباحً-  االول الدورذكرعراقًعباس سلوم سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة56

1998 - 68,891999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحسٌن فٌصل ستارالقانون كلٌةبغداد جامعة57

1998 - 68,801999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًاسود غالم وصالالقانون كلٌةبغداد جامعة58

1998 - 68,781999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًحمدي ابراهٌم شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة59

1998 - 68,751999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحمزه محمد ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة60

1998 - 68,511999صباحً-  االول الدورانثىعراقًهللا جار مري رجاءالقانون كلٌةبغداد جامعة61

1998 - 68,381999صباحً-  االول الدورانثىعراقًقاسم جبار شروقالقانون كلٌةبغداد جامعة62

1998 - 68,161999صباحً-  االول الدورانثىعراقًحسٌن توفٌق شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة63

1998 - 68,141999صباحً-  االول الدورانثىعراقًكاظم سبتً اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة64

1998 - 68,131999صباحً-  االول الدورانثىعراقًفهد حسٌن ادٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة65

1998 - 68,081999صباحً-  االول الدورانثىعراقًالمجٌد عبد محمود تغرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة66

1998 - 68,061999صباحً-  االول الدورذكرعراقًشكور محمد ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة67

1998 - 68,051999صباحً-  االول الدورذكرعراقًرجب عامر زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة68

1998 - 68,031999صباحً-  االول الدورذكرعراقًرشٌد داود غسانالقانون كلٌةبغداد جامعة69

1998 - 67,971999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحسن اسعد صباالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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1998 - 67,961999صباحً-  االول الدورذكرعراقًجبار عجه محسنالقانون كلٌةبغداد جامعة71

1998 - 67,871999صباحً-  االول الدورانثىعراقًرشٌد خالد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة72

1998 - 67,771999صباحً-  االول الدورانثىعراقًعبد عٌدان شهالءالقانون كلٌةبغداد جامعة73

1998 - 67,731999صباحً-  االول الدورانثىعراقًحمودي عباس زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة74

1998 - 67,681999صباحً-  االول الدورذكرعراقًطعمه كرٌم ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة75

1998 - 67,591999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحسن فلٌح اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة76

1998 - 67,491999صباحً-  االول الدورذكرعراقًاتوٌة جبار محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة77

1998 - 67,461999صباحً-  االول الدورانثىعراقًعباس عامر شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة78

1998 - 67,461999صباحً-  االول الدورذكرعراقًكاظم الرزاق عبد مباركالقانون كلٌةبغداد جامعة79

1998 - 67,431999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًعبود كامل نهلةالقانون كلٌةبغداد جامعة80

1998 - 67,411999صباحً-  االول الدورذكرعراقًناصر مالح عٌسىالقانون كلٌةبغداد جامعة81

1998 - 67,331999صباحً-  االول الدورانثىعراقًشاكر  محمود عزٌزهالقانون كلٌةبغداد جامعة82

1998 - 67,301999صباحً-  االول الدورذكرعراقًكرم اسماعٌل الفقار ذوالقانون كلٌةبغداد جامعة83

1998 - 67,271999صباحً-  االول الدورانثىعراقًعبد نجم باسمهالقانون كلٌةبغداد جامعة84

1998 - 67,261999صباحً-  االول الدورذكرعراقًواحد عسكر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة85

1998 - 67,201999صباحً-  االول الدورانثىعراقًجبر كاظم اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة86

1998 - 67,181999صباحً-  االول الدورذكرعراقًشادي الرزاق عبد فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة87

1998 - 67,161999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًكاظم جواد باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة88

1998 - 67,161999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن جاسم خولةالقانون كلٌةبغداد جامعة89

1998 - 67,131999صباحً-  االول الدورانثىعراقًغانم علً هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة90

1998 - 67,131999صباحً-  االول الدورذكرعراقًفراس طه ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة91

1998 - 66,911999صباحً-  االول الدورذكرعراقًعلً خلف اوسالقانون كلٌةبغداد جامعة92

1998 - 66,861999صباحً-  االول الدورذكرعراقًمحمود طارق زهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة93

1998 - 66,831999صباحً-  االول الدورذكرعراقًنزال عكار مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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1998 - 66,751999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًنعٌم عبد اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة95

1998 - 66,691999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحسٌن جمعة انورالقانون كلٌةبغداد جامعة96

1998 - 66,591999صباحً-  االول الدورذكرعراقًمحمد السادة عبد اٌفانالقانون كلٌةبغداد جامعة97

1998 - 66,551999صباحً-  االول الدورانثىعراقًجاسم اٌاد رناالقانون كلٌةبغداد جامعة98

1998 - 66,531999صباحً-  االول الدورانثىعراقًمحمود علً سندسالقانون كلٌةبغداد جامعة99

1998 - 66,531999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحبٌب جبار عزٌزالقانون كلٌةبغداد جامعة100

1998 - 66,431999صباحً-  االول الدورانثىعراقًالهمٌص سالم امٌلهالقانون كلٌةبغداد جامعة101

1998 - 66,421999صباحً-  االول الدورانثىعراقًنجم علً سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة102

1998 - 66,421999صباحً-  االول الدورانثىعراقًسلمان ماجد مٌسلونالقانون كلٌةبغداد جامعة103

1998 - 66,241999صباحً-  االول الدورانثىعراقًعباس كامل بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة104

1998 - 66,211999صباحً-  االول الدورذكرعراقًراضً كاظم قٌصرالقانون كلٌةبغداد جامعة105

1998 - 66,151999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًمحمد  امٌن وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة106

1998 - 66,141999صباحً-  االول الدورانثىعراقًكرٌم ٌاسر وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة107

1998 - 66,141999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًعباس القادر عبد علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة108

1998 - 66,031999صباحً-  االول الدورانثىعراقًراشد هللا عبد ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة109

1998 - 65,861999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًصكر خلٌل عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة110

1998 - 65,821999صباحً-  االول الدورذكرعراقًشالل مطشر اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة111

1998 - 65,821999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًشنان الحسن عبد ختامالقانون كلٌةبغداد جامعة112

1998 - 65,771999صباحً-  االول الدورانثىعراقًحمٌد لطٌف انعامالقانون كلٌةبغداد جامعة113

1998 - 65,761999صباحً-  االول الدورذكرعراقًسلمان ماهود ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة114

1998 - 65,701999صباحً-  االول الدورانثىعراقًسلمان حمٌد ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة115

1998 - 65,631999صباحً-  االول الدورذكرعراقًصاٌل عجم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة116

1998 - 65,631999صباحً-  االول الدورانثىعراقًدروٌش عبود نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة117

1998 - 65,601999صباحً-  االول الدورذكرعراقًفائق حسٌن طالبالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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1998 - 65,601999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًعودة كاظم ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة119

1998 - 65,581999صباحً-  االول الدورانثىعراقًعكار صكر شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة120

1998 - 65,561999صباحً-  االول الدورذكرعراقًبرهان حسٌن جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة121

1998 - 65,561999صباحً-  االول الدورذكرعراقًجالً كرٌم حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة122

1998 - 65,551999صباحً-  االول الدورانثىعراقًقاسم جلود ودادالقانون كلٌةبغداد جامعة123

1998 - 65,521999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًهدرش هللا عبد بنكٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة124

1998 - 65,511999صباحً-  االول الدورانثىعراقًابراهٌم علً هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة125

1998 - 65,461999صباحً-  االول الدورانثىعراقًمنصور برٌس نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة126

1998 - 65,291999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًمصطفى الوهاب عبد محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة127

1998 - 65,231999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًالرزاق عبد طالب ٌسرىالقانون كلٌةبغداد جامعة128

1998 - 65,221999صباحً-  االول الدورذكرفلسطٌنًصالح متً الدٌن حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة129

1998 - 65,021999صباحً-  االول الدورذكرٌمانًصالح علً نوابالقانون كلٌةبغداد جامعة130

1998 - 64,911999صباحً-  االول الدورانثىعراقًخلٌفة احمد علٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة131

1998 - 64,881999صباحً-  االول الدورذكرعراقًجبٌر فائق سدادالقانون كلٌةبغداد جامعة132

1998 - 64,881999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًاسواد ظاهر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة133

1998 - 64,831999صباحً-  االول الدورانثىعراقًشوٌح خالد سمٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة134

1998 - 64,791999صباحً-  االول الدورانثىعراقًنوري قٌس بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة135

1998 - 64,761999صباحً-  االول الدورانثىعراقًحسٌن عباس فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة136

1998 - 64,721999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًبكر ابا صالح مبروكالقانون كلٌةبغداد جامعة137

1998 - 64,661999صباحً-  االول الدورذكرعراقًبناوي جهاد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة138

1998 - 64,641999صباحً-  االول الدورذكرعراقًهللا عبد  عاٌد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة139

1998 - 64,571999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًعٌد خلٌل صابرالقانون كلٌةبغداد جامعة140

1998 - 64,561999صباحً-  االول الدورذكرعراقًعبٌد محمود سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة141

1998 - 64,541999صباحً-  االول الدورانثىعراقًالرحمن عبد خالص سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة142
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1998 - 64,521999صباحً-  االول الدورانثىعراقًعباس فاضل اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة143

1998 - 64,491999صباحً-  االول الدورذكرعراقًسبتً شاكر زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة144

1998 - 64,481999صباحً-  االول الدورانثىعراقًشلش محسن امالالقانون كلٌةبغداد جامعة145

1998 - 64,461999صباحً-  االول الدورانثىعراقًرشٌد غازي وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة146

1998 - 64,441999صباحً-  االول الدورذكرعراقًعوض صابر باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة147

1998 - 64,411999صباحً-  االول الدورذكرعراقًهادي عبد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة148

1998 - 64,391999صباحً-  االول الدورذكرعراقًجاسم قدو منصورالقانون كلٌةبغداد جامعة149

1998 - 64,381999صباحً-  االول الدورانثىعراقًمحمد مهدي شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة150

1998 - 64,301999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن محمد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة151

1998 - 64,281999صباحً-  االول الدورانثىعراقًعباس كاظم هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة152

1998 - 64,281999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًسلمان جبار بنتولالقانون كلٌةبغداد جامعة153

1998 - 64,231999صباحً-  االول الدورذكرعراقًراضً جاسم نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة154

1998 - 64,191999صباحً-  االول الدورذكرعراقًالجلٌل عبد حكمت بسامالقانون كلٌةبغداد جامعة155

1998 - 64,171999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًالقادر عبد رعد مٌادةالقانون كلٌةبغداد جامعة156

1998 - 64,131999صباحً-  االول الدورانثىعراقًاالمٌرداود عبد امٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة157

1998 - 64,131999صباحً-  االول الدورذكراردنًمحمد صالح الدٌن نورالقانون كلٌةبغداد جامعة158

1998 - 64,101999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًنصٌف خمٌس اقبالالقانون كلٌةبغداد جامعة159

1998 - 64,081999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًسٌد جلٌل هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة160

1998 - 63,961999صباحً-  االول الدورذكرعراقًابراهٌم داود علًالقانون كلٌةبغداد جامعة161

1998 - 63,961999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحردان مشرق نوفلالقانون كلٌةبغداد جامعة162

1998 - 63,961999صباحً-  االول الدورانثىعراقًالقادر عبد هللا عبد سالًالقانون كلٌةبغداد جامعة163

1998 - 63,901999صباحً-  االول الدورانثىعراقًحمادي حسن سهادالقانون كلٌةبغداد جامعة164

1998 - 63,871999صباحً-  االول الدورذكرعراقًشكور محمد ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة165

1998 - 63,861999صباحً-  االول الدورانثىعراقًحسٌن جبٌر رجاءالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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1998 - 63,831999صباحً-  االول الدورذكرعراقًابراهٌم علً عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة167

1998 - 63,821999صباحً-  االول الدورانثىعراقًناجً شنٌشل بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة168

1998 - 63,811999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن الستار عبد اسٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة169

1998 - 63,731999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًلطٌف مهدي اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة170

1998 - 63,701999صباحً-  االول الدورذكرعراقًجوٌر حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة171

1998 - 63,581999صباحً-  االول الدورذكرعراقًمحمد احمد عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة172

1998 - 63,581999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًخضٌر سامً مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة173

1998 - 63,571999صباحً-  االول الدورانثىعراقًحمدان الرحمن عبد االءالقانون كلٌةبغداد جامعة174

1998 - 63,541999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًعبد ناظم فارسالقانون كلٌةبغداد جامعة175

1998 - 63,511999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن منصور مٌالدالقانون كلٌةبغداد جامعة176

1998 - 63,501999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًحنش مهدي فؤادالقانون كلٌةبغداد جامعة177

1998 - 63,501999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًنوري حازم لٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة178

1998 - 63,491999صباحً-  االول الدورانثىعراقًجبر العزٌز عبد هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة179

1998 - 63,471999صباحً-  االول الدورانثىعراقًرهٌف فخري شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة180

1998 - 63,341999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًموسى هادي احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة181

1998 - 63,341999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًبجاي قاسم منتصرالقانون كلٌةبغداد جامعة182

1998 - 63,311999صباحً-  االول الدورذكرعراقًمحمد حسٌن امٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة183

1998 - 63,291999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًمجٌد ممدوح دالٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة184

1998 - 63,201999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًشوٌح نعٌم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة185

1998 - 63,161999صباحً-  االول الدورانثىعراقًمجٌد حمٌد ارواءالقانون كلٌةبغداد جامعة186

1998 - 63,101999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًالرحمن عبد العزٌز عبد لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة187

1998 - 63,091999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحمٌد المجٌد عبد ٌعربالقانون كلٌةبغداد جامعة188

1998 - 63,031999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن ٌاسٌن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة189

1998 - 63,031999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًمحمد صبري السالم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة190
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1998 - 62,941999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًالوهاب عبد محمد واثقالقانون كلٌةبغداد جامعة191

1998 - 62,861999صباحً-  االول الدورانثىعراقًجاسم طالب امٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة192

1998 - 62,841999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن محمود ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة193

1998 - 62,781999صباحً-  االول الدورذكرجٌبوتًحربً محمود عثمانالقانون كلٌةبغداد جامعة194

1998 - 62,701999صباحً-  االول الدورذكرعراقًجبار حمٌد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة195

1998 - 62,691999صباحً-  االول الدورانثىعراقًرحٌمة حسٌن لٌلىالقانون كلٌةبغداد جامعة196

1998 - 62,591999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًاحمد مولود شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة197

1998 - 62,581999صباحً-  االول الدورذكرعراقًعلً ابراهٌم خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة198

1998 - 62,541999صباحً-  االول الدورانثىعراقًمحمد احمد دالٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة199

1998 - 62,531999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًزغٌر حمٌان عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة200

1998 - 62,491999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًمحمد ابراهٌم لمٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة201

1998 - 62,481999صباحً-  االول الدورانثىعراقًجاسم سلمان انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة202

1998 - 62,421999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًسلمان محمد اركانالقانون كلٌةبغداد جامعة203

1998 - 62,371999صباحً-  االول الدورانثىعراقًشفٌق محمد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة204

1998 - 62,341999صباحً-  االول الدورانثىعراقًكاظم هاشم فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة205

1998 - 62,331999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًعلً الزهره عبد عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة206

1998 - 62,311999صباحً-  االول الدورذكرعراقًرحٌم عبود رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة207

1998 - 62,241999صباحً-  االول الدورذكرعراقًعلٌوي حمٌد موفقالقانون كلٌةبغداد جامعة208

1998 - 62,231999صباحً-  االول الدورذكرعراقًالمحسن عبد راضً رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة209

1998 - 62,221999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًدلً صائب مجاهدالقانون كلٌةبغداد جامعة210

1998 - 62,201999صباحً-  االول الدورانثىعراقًهللا عبد حمزة رٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة211

1998 - 62,191999صباحً-  االول الدورذكرعراقًكسره حبٌب محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة212

1998 - 62,121999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًالرضا عبد حسٌن رضاالقانون كلٌةبغداد جامعة213

1998 - 62,111999صباحً-  االول الدورذكرعراقًراضً جمعة ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة214
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1998 - 62,091999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحسن عٌسى نجاحالقانون كلٌةبغداد جامعة215

1998 - 62,081999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًصبري مالك تغرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة216

1998 - 62,061999صباحً-  االول الدورانثىعراقًخضٌر عدنان منالالقانون كلٌةبغداد جامعة217

1998 - 62,051999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًاٌوب نافع شٌرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة218

1998 - 62,041999صباحً-  االول الدورذكرعراقًصوفً رضا سامانالقانون كلٌةبغداد جامعة219

1998 - 61,991999صباحً-  االول الدورذكرعراقًمنصور كاظم جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة220

1998 - 61,971999صباحً-  االول الدورانثىعراقًسٌد كاظم لقاءالقانون كلٌةبغداد جامعة221

1998 - 61,951999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًخصاف سلٌم مرتضىالقانون كلٌةبغداد جامعة222

1998 - 61,931999صباحً-  االول الدورانثىعراقًهللا عبد طارق سمٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة223

1998 - 61,911999صباحً-  االول الدورانثىعراقًجواد اٌاد علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة224

1998 - 61,901999صباحً-  االول الدورانثىعراقًصاحب الحسٌن عبد انتظارالقانون كلٌةبغداد جامعة225

1998 - 61,861999صباحً-  االول الدورانثىعراقًاحمد صادق كوثرالقانون كلٌةبغداد جامعة226

1998 - 61,841999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحاجم حمٌد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة227

1998 - 61,801999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًبدر عزام ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة228

1998 - 61,781999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًداخل جمعة عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة229

1998 - 61,701999صباحً-  االول الدورذكرعراقًاسماعٌل محمود قٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة230

1998 - 61,661999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن طالب شروقالقانون كلٌةبغداد جامعة231

1998 - 61,631999صباحً-  االول الدورانثىعراقًعبور عزام نٌفٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة232

1998 - 61,601999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن هللا عبد ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة233

1998 - 61,591999صباحً-  االول الدورانثىعراقًحسٌن ابراهٌم شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة234

1998 - 61,581999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن جاسم نوالالقانون كلٌةبغداد جامعة235

1998 - 61,561999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحماد مدلول ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة236

1998 - 61,531999صباحً-  االول الدورانثىعراقًمحمد فرج اشراقالقانون كلٌةبغداد جامعة237

1998 - 61,521999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًمحمود علً رقٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة238
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1998 - 61,511999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًمحمود العال عبد لبنىالقانون كلٌةبغداد جامعة239

1998 - 61,461999صباحً-  االول الدورانثىعراقًزغٌر محٌسن علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة240

1998 - 61,461999صباحً-  االول الدورذكرعراقًجلد علً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة241

1998 - 61,461999صباحً-  االول الدورانثىعراقًهللا عبد صباح نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة242

1998 - 61,451999صباحً-  االول الدورذكرعراقًهللا عبد حسٌن صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة243

1998 - 61,361999صباحً-  االول الدورذكرعراقًجعفر محمد نوريالقانون كلٌةبغداد جامعة244

1998 - 61,281999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًعباس جاسم ناصرالقانون كلٌةبغداد جامعة245

1998 - 61,211999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًالسالم عبد محمود شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة246

1998 - 61,151999صباحً-  االول الدورذكرعراقًمحمد خضر محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة247

1998 - 61,121999صباحً-  االول الدورذكرعراقًفلٌح حسن صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة248

1998 - 61,101999صباحً-  االول الدورذكرعراقًمصعب فتاح عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة249

1998 - 61,061999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًعباس اسماعٌل حقًالقانون كلٌةبغداد جامعة250

1998 - 61,061999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد محمد صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة251

1998 - 61,031999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًعبد نعمة قٌصرالقانون كلٌةبغداد جامعة252

1998 - 61,011999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًجاسم عادل عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة253

1998 - 61,001999صباحً-  االول الدورانثىعراقًجبر هندي حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة254

1998 - 60,941999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًخضٌر كاظم عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة255

1998 - 60,881999صباحً-  االول الدورذكرعراقًدوش محمود مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة256

1998 - 60,851999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًهادي جمعة سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة257

1998 - 60,841999صباحً-  االول الدورذكرعراقًعبٌد محمد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة258

1998 - 60,791999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًعبد مطر احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة259

1998 - 60,781999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًدلف انور علًالقانون كلٌةبغداد جامعة260

1998 - 60,731999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًحنون هاشم شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة261

1998 - 60,721999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًسلمان عٌسى ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة262
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1998 - 60,671999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًمحمد االمٌر عبد انهارالقانون كلٌةبغداد جامعة263

1998 - 60,631999صباحً-  االول الدورذكرعراقًرشٌد موفق صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة264

1998 - 60,611999صباحً-  االول الدورذكرعراقًالرزاق عبد العظٌم عبد فراتالقانون كلٌةبغداد جامعة265

1998 - 60,571999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًلفته صكبان ثائرالقانون كلٌةبغداد جامعة266

1998 - 60,421999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًمحمد ٌوسف اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة267

1998 - 60,391999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًوسً عدنان اراسالقانون كلٌةبغداد جامعة268

1998 - 60,341999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًضحك الحسن عبد رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة269

1998 - 60,321999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًمحمد جبار باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة270

1998 - 60,271999صباحً-  االول الدورذكرعراقًمحمد ساري مسارالقانون كلٌةبغداد جامعة271

1998 - 60,231999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًعاٌد محمد سامًالقانون كلٌةبغداد جامعة272

1998 - 60,231999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًمحمود حسن نجمالقانون كلٌةبغداد جامعة273

1998 - 60,161999صباحً-  االول الدورذكرعراقًصالح هللا عبد صفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة274

1998 - 60,131999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًعباس حمدي شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة275

1998 - 60,051999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن حمٌد صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة276

1998 - 60,011999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًاحمد شكور خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة277

1998 - 59,831999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن فاضل كفاحالقانون كلٌةبغداد جامعة278

1998 - 59,811999صباحً-  االول الدورانثىعراقًكرٌم هللا عبد علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة279

1998 - 59,771999صباحً-  االول الدورانثىعراقًمصطفى كمال روالالقانون كلٌةبغداد جامعة280

1998 - 59,711999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًجامل سلمان مالكالقانون كلٌةبغداد جامعة281

1998 - 59,631999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًحمٌد زهٌر عديالقانون كلٌةبغداد جامعة282

1998 - 59,581999صباحً-  االول الدورذكرعراقًمحمود رائع لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة283

1998 - 59,581999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًعبود جوٌر فاهمالقانون كلٌةبغداد جامعة284

1998 - 59,571999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًجاسم سلمان هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة285

1998 - 59,561999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًمحمد كرٌم لٌلىالقانون كلٌةبغداد جامعة286
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1998 - 59,491999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًمحمد الستار عبد ساالرالقانون كلٌةبغداد جامعة287

1998 - 59,481999صباحً-  االول الدورذكرعراقًعوٌد محمد سعدونالقانون كلٌةبغداد جامعة288

1998 - 59,411999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًسالم الكرٌم عبد ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة289

1998 - 59,391999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًكرٌم خضٌر رواءالقانون كلٌةبغداد جامعة290

1998 - 59,351999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًالرضا عبد مسلم رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة291

1998 - 59,221999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًجاسم صبحً انوارالقانون كلٌةبغداد جامعة292

1998 - 59,181999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًداود هللا عبد لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة293

1998 - 59,111999صباحً-  االول الدورذكرعراقًمجٌد عواد قٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة294

1998 - 59,091999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًجابر احمد رناالقانون كلٌةبغداد جامعة295

1998 - 59,071999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًعوفً مطر رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة296

1998 - 59,051999صباحً-  االول الدورانثىعراقًناجً غازي سؤددالقانون كلٌةبغداد جامعة297

1998 - 59,031999صباحً-  االول الدورذكرعراقًحسٌن علً حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة298

1998 - 58,961999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًهاشم ٌاسٌن مرفأالقانون كلٌةبغداد جامعة299

1998 - 58,911999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًحمدان سادر ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة300

1998 - 58,811999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًمحمد طه ناطقالقانون كلٌةبغداد جامعة301

1998 - 58,811999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًعدوان ابراهٌم والءالقانون كلٌةبغداد جامعة302

1998 - 58,781999صباحً-  االول الدورذكرعراقًعلً علوان رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة303

1998 - 58,751999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًداود ناجً زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة304

1998 - 58,741999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًمزهر شالل زهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة305

1998 - 58,711999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًطاهر ٌوسف فرقدالقانون كلٌةبغداد جامعة306

1998 - 58,701999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًحنتوش كرٌم قتٌبهالقانون كلٌةبغداد جامعة307

1998 - 58,651999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًمحمد العابدٌن زٌن هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة308

1998 - 58,641999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًالرحمن عبد الدٌن عز عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة309

1998 - 58,641999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًحسن فالح مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة310
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1998 - 58,631999صباحً-  االول الدورانثىعراقًعاتً صالح زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة311

1998 - 58,581999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًابراهٌم العزٌز عبد ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة312

1998 - 58,401999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًطالل ابراهٌم ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة313

1998 - 58,321999صباحً-  االول الدورانثىعراقًضمد حسن سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة314

1998 - 58,321999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًصادق كامل دنٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة315

1998 - 58,251999صباحً-  االول الدورانثىعراقًغجٌري جاسم سندسالقانون كلٌةبغداد جامعة316

1998 - 58,161999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًكاظم جواد حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة317

1998 - 58,071999صباحً-  االول الدورذكرعراقًرزوقً برهان صهٌبالقانون كلٌةبغداد جامعة318

1998 - 58,071999صباحً-  االول الدورذكرعراقًقادر عودل عثمانالقانون كلٌةبغداد جامعة319

1998 - 58,071999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًمطلك حربً شفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة320

1998 - 58,041999صباحً-  االول الدورانثىعراقًعبد سعدون لٌلىالقانون كلٌةبغداد جامعة321

1998 - 57,961999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًحمادي علً باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة322

1998 - 57,881999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًمحمد صباح رناالقانون كلٌةبغداد جامعة323

1998 - 57,791999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًمحمد عواد جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة324

1998 - 57,731999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًضاحً احمد شهابالقانون كلٌةبغداد جامعة325

1998 - 57,691999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًجواد محمد مهدي صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة326

1998 - 57,651999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًالحسٌن عبد وحٌد مضرالقانون كلٌةبغداد جامعة327

1998 - 57,571999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًمهدي صالح نهلهالقانون كلٌةبغداد جامعة328

1998 - 57,431999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًكوركٌس ابثً فٌفٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة329

1998 - 57,341999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًلطٌف نجم تاراالقانون كلٌةبغداد جامعة330

1998 - 57,311999صباحً-  االول الدورانثىعراقًاالمٌر عبد حسٌن سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة331

1998 - 57,311999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًصالح محمد نبٌل ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة332

1998 - 57,271999صباحً-  االول الدورذكرعراقًخلف حسن رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة333

1998 - 57,251999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًالرزاق عبد محمد اشراقالقانون كلٌةبغداد جامعة334
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1998 - 57,221999صباحً-  االول الدورذكرعراقًشرٌف سعٌد نٌكارالقانون كلٌةبغداد جامعة335

1998 - 57,221999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًالوهاب عبد الرحمن عبد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة336

1998 - 57,191999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًفالح فوزي رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة337

1998 - 57,171999صباحً-  االول الدورانثىعراقًدٌوان دروٌش هٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة338

1998 - 57,131999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًصالح معن رماحالقانون كلٌةبغداد جامعة339

1998 - 57,061999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًرحٌم طالب اركانالقانون كلٌةبغداد جامعة340

1998 - 57,031999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًعلً عبد صباح لبنىالقانون كلٌةبغداد جامعة341

1998 - 56,911999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًمحمد غائب خزعلالقانون كلٌةبغداد جامعة342

1998 - 56,901999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًمجٌد الكاظم عبد جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة343

1998 - 56,781999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًفاضل هللا عبد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة344

1998 - 56,751999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًطاهر فخري حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة345

1998 - 56,591999صباحً-  االول الدورانثىعراقًحسٌن راضً جناتالقانون كلٌةبغداد جامعة346

1998 - 56,531999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًالدٌن محً طٌب سوسنالقانون كلٌةبغداد جامعة347

1998 - 56,371999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًهانً رٌاض اوراسالقانون كلٌةبغداد جامعة348

1998 - 56,351999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًعلً شكر اٌهابالقانون كلٌةبغداد جامعة349

1998 - 56,351999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًهادي عاٌد هٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة350

1998 - 55,521999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًالجبار عبد جواد سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة351

1998 - 55,391999صباحً-  الثانً الدورانثىعراقًنعمة محسن لمىالقانون كلٌةبغداد جامعة352

1998 - 55,211999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًخلف حسٌن ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة353

1998 - 55,171999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًالغنً عبد المحسن عبد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة354

1998 - 55,121999صباحً-  الثانً الدورذكرتونسًالشعراوي الحمٌد عبد كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة355

1998 - 55,001999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًمحمد الحسٌن عبد عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة356

1998 - 54,851999صباحً-  الثانً الدورذكرعراقًاحمد ذٌاب رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة357
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1998-77,641999مسائً-  االول الدورذكرعراقًجبار محمود سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة1

1998-74,391999مسائً-  االول الدورانثىعراقًعلً القادر عبد تغرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة2

1998-73,721999مسائً-  االول الدورذكرعراقًسلوم خلٌل علًالقانون كلٌةبغداد جامعة3

1998-73,341999مسائً-  االول الدورذكرعراقًعبد غسان فٌصلالقانون كلٌةبغداد جامعة4

1998-72,751999مسائً-  االول الدورذكرعراقًصالح خالد نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة5

1998-71,651999مسائً-  االول الدورانثىعراقًحرفش فاخر نضالالقانون كلٌةبغداد جامعة6

1998-71,281999مسائً-  االول الدورانثىعراقًهاتف الحسٌن عبد سعادالقانون كلٌةبغداد جامعة7

1998-70,991999مسائً-  االول الدورذكرعراقًسالم بدٌوي حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة8

1998-70,441999مسائً-  االول الدورذكرعراقًمرٌخ كاظم جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة9

1998-69,351999مسائً-  االول الدورذكرعراقًحسٌن علً خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة10

1998-69,081999مسائً-  االول الدورذكرعراقًمحسن شاكر غسانالقانون كلٌةبغداد جامعة11

1998-67,581999مسائً-  االول الدورذكرعراقًراضً جمعه نجاحالقانون كلٌةبغداد جامعة12

1998-67,471999مسائً-  االول الدورذكرعراقًصالح محمد سعديالقانون كلٌةبغداد جامعة13

1998-67,431999مسائً-  االول الدورذكرعراقًنوري ولٌد خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة14

1998-67,241999مسائً-  االول الدورذكرعراقًمحسن حاتم حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة15

1998-67,051999مسائً-  االول الدورذكرعراقًعلٌوي الحسٌن عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة16

1998-66,931999مسائً-  االول الدورذكرعراقًمحٌمٌد احمد راسمالقانون كلٌةبغداد جامعة17

1998-66,751999مسائً-  االول الدورذكرعراقًسلمان الرحمن عبد مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة18

1998-65,951999مسائً-  االول الدورذكرعراقًثلج عواجه نظامالقانون كلٌةبغداد جامعة19

1998-65,831999مسائً-  االول الدورذكرعراقًهداد فلٌح شاكرالقانون كلٌةبغداد جامعة20

1998-65,661999مسائً-  االول الدورذكرعراقًمحمد عدنان جنكٌزالقانون كلٌةبغداد جامعة21

1998-65,221999مسائً-  االول الدورذكرعراقًجاسم نصٌف محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة22

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء

 1999/1998 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن



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

1998-65,201999مسائً-  االول الدورانثىعراقًناصر حمٌد فاتنالقانون كلٌةبغداد جامعة23

1998-65,031999مسائً-  االول الدورذكرعراقًسعد المحسن عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة24

1998-64,641999مسائً-  االول الدورذكرعراقًجاسم حنون سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة25

1998-64,341999مسائً-  االول الدورذكرعراقًنجرس عٌاده ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة26

1998-64,131999مسائً-  االول الدورذكرعراقًمنصور سلمان سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة27

1998-63,901999مسائً-  االول الدورانثىعراقًعذٌب محمد علٌهالقانون كلٌةبغداد جامعة28

1998-63,341999مسائً-  االول الدورذكرعراقًحسٌن اسماعٌل حقًالقانون كلٌةبغداد جامعة29

1998-63,291999مسائً-  االول الدورذكرعراقًٌاسر كاصد ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة30

1998-62,961999مسائً-  االول الدورذكرعراقًحسٌن عبٌد كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة31

1998-62,541999مسائً-  االول الدورذكرعراقًجٌاد محمد ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة32

1998-62,521999مسائً-  االول الدورذكرعراقًهادي حمود ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة33

1998-62,461999خاص قبول- مسائً-  االول الدورذكرعراقًمكطوف الكرٌم عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة34

1998-62,081999مسائً-  االول الدورذكرعراقًعطٌه صالح ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة35

1998-61,951999مسائً-  االول الدورانثىعراقًشعالن غضبان لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة36

1998-61,551999مسائً-  االول الدورذكرعراقًمحمد جمعه عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة37

1998-61,311999مسائً-  االول الدورذكرعراقًكاظم حسن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة38

1998-60,281999مسائً-  االول الدورانثىعراقًعوده حسٌن علٌهالقانون كلٌةبغداد جامعة39

1998-60,231999مسائً-  االول الدورذكرعراقًشالت الحمٌد عبد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة40

1998-60,121999مسائً-  االول الدورذكرعراقًناصر علً عبد كاملالقانون كلٌةبغداد جامعة41

1998-60,091999خاص قبول-  مسائً-  الثانً الدورذكرعراقًحسن شٌاع مالكالقانون كلٌةبغداد جامعة42

1998-60,021999مسائً-  االول الدورذكرعراقًنعمان غضبان خلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة43

1998-59,361999مسائً-  االول الدورذكرعراقًاسود محمود قٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة44

1998-59,081999خاص قبول-  مسائً-  الثانً الدورذكرعراقًرجا محمد عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة45

1998-59,001999خاص قبول-  مسائً-  الثانً الدورذكرعراقًوٌس عدنان طارقالقانون كلٌةبغداد جامعة46



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

1998-58,061999خاص قبول-  مسائً-  الثانً الدورذكرعراقًاحمد طه مزهرالقانون كلٌةبغداد جامعة47

1998-57,741999خاص قبول-  مسائً-  الثانً الدورذكرعراقًزامل صاحب صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة48

1998-57,291999مسائً-  االول الدورذكرعراقًطارش حمود علًالقانون كلٌةبغداد جامعة49

1998-57,261999خاص قبول-  مسائً-  الثانً الدورذكرعراقًجاسم حسن فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة50

1998-57,031999خاص قبول-  مسائً-  الثانً الدورذكرعراقًبكً ٌحٌى محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة51

1998-57,001999خاص قبول-  مسائً-  الثانً الدورذكرعراقًصالح حمادة بدرالقانون كلٌةبغداد جامعة52

1998-56,571999خاص قبول-  مسائً-  الثانً الدورذكرعراقًاسماعٌل خلٌل عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة53

1998-56,481999مسائً-  االول الدورذكرعراقًعرٌبً هانً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة54

1998-56,281999خاص قبول-  مسائً-  الثانً الدورذكرعراقًمحمد مرشد جلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة55

1998-54,011999خاص قبول-  مسائً-  الثانً الدورذكرعراقًعبٌد علً جابرالقانون كلٌةبغداد جامعة55

1998-54,011999خاص قبول-  مسائً-  الثانً الدورذكرعراقًحمٌد عباس قٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة56


