
سنة التخرجالمعدل الدور الذي نجح فٌه الطالبالجنسالجنسٌة اسم الطالب الرباعً الكلٌةاسم الجامعةت

81,382000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعٌسى نعمة عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة1

77,072000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًشلتاغ محمد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة2

76,332000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمكً الحمٌد عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة3

75,272000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًراضً خرٌبط علًالقانون كلٌةبغداد جامعة4

75,252000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًقاسم جبار منتهىالقانون كلٌةبغداد جامعة5

74,952000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحزام جمعة طالبالقانون كلٌةبغداد جامعة6

74,942000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًدروٌش مجهول مجٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة7

74,822000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًاالمٌر عبد عالء احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة8

74,782000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًسعٌد محمد بتولالقانون كلٌةبغداد جامعة9

74,552000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحٌبس كاظم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة10

74,512000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًنحو فرج شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة11

73,512000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًوالً حسٌن سنانالقانون كلٌةبغداد جامعة12

73,102000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمود طه شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة13

73,042000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًجبار ناصر جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة14

73,012000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعذاب كرٌم باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة15

72,892000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًخضٌر وهاب ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة16

72,812000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد فرحان فٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة17

72,742000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمجٌد مٌسر رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة18

72,592000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن حمٌد هالةالقانون كلٌةبغداد جامعة19

72,492000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًتوفٌق مسلم نجوانالقانون كلٌةبغداد جامعة20

72,182000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًجابر هاشم صادقالقانون كلٌةبغداد جامعة21

72,132000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهادي علً عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة22
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72,102000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًجهاد حمٌد سلوانالقانون كلٌةبغداد جامعة23

71,982000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن فرحان اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة24

71,942000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًكشاش حسن ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة25

71,932000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد صدٌق بختٌارالقانون كلٌةبغداد جامعة26

71,862000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد طارق عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة27

71,732000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًشهٌب طالب اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة28

71,722000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف حمزة واثقالقانون كلٌةبغداد جامعة29

71,522000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًٌاسٌن حسٌن جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة30

71,522000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًجباره صبري سكنةالقانون كلٌةبغداد جامعة31

71,462000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًشرٌف علً رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة32

71,442000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلوان عبد مٌالدالقانون كلٌةبغداد جامعة33

71,322000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبٌد محمود انفالالقانون كلٌةبغداد جامعة34

71,122000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًشرٌف فاخر عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة35

71,082000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًماضً حامد ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة36

70,982000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًاسود عالء زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة37

70,672000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد فزاع منتهىالقانون كلٌةبغداد جامعة38

70,582000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًداود احمد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة39

70,342000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف زٌدان ضاريالقانون كلٌةبغداد جامعة40

70,282000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًسلمان داود اشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة41

70,212000/1999صباحً/  االول الدورذكراردنًتركً احمد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة42

70,172000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًجودة سلمان نضالالقانون كلٌةبغداد جامعة43

70,162000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًاورٌوش زرزور اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة44

70,132000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًجالً صالح فلايرالقانون كلٌةبغداد جامعة45

70,092000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًالصاحب عبد االله عبد فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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69,962000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد االله عبد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة47

69,952000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمعمر فتحً شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة48

69,912000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًرجب حمٌد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة49

69,852000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعداي مزاحم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة50

69,802000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًهادي عماد عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة51

69,802000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًاالمٌر عبد الرضا عبد نجالءالقانون كلٌةبغداد جامعة52

69,752000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًٌوسف ٌعقوب عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة53

69,722000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًسعٌد صبحً حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة54

69,672000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد هادي فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة55

69,662000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًكافً معلى سهادالقانون كلٌةبغداد جامعة56

69,342000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد صالح حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة57

69,232000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًنواف عادل عثمانالقانون كلٌةبغداد جامعة58

69,152000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمسلم الحسٌن عبد بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة59

69,002000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن احمد مهابالقانون كلٌةبغداد جامعة60

68,952000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعٌسى محمد عاصمالقانون كلٌةبغداد جامعة61

68,672000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًلفتة علً رافدالقانون كلٌةبغداد جامعة62

68,582000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلٌوي علً حامدالقانون كلٌةبغداد جامعة63

68,572000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم ابراهٌم ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة64

68,572000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًزوراب عادل اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة65

68,552000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًنعمان غازي اسٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة66

68,482000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفرحان خلف احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة67

68,442000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًالحسٌن عبد محمد رناالقانون كلٌةبغداد جامعة68

68,392000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًطالل محمد لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة69

68,352000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًوحٌد مهدي زاهدةالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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68,342000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًٌوسف ٌعكوب نجاةالقانون كلٌةبغداد جامعة71

68,322000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً جمال مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة72

68,292000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد الدٌن بهاء نشأتالقانون كلٌةبغداد جامعة73

68,282000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم عدنان االءالقانون كلٌةبغداد جامعة74

68,192000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسون مجبل ٌسرىالقانون كلٌةبغداد جامعة75

68,172000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًاٌلٌشٌا الزار فٌفٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة76

68,142000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمزة سلمان اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة77

68,122000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًفرحان حسن لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة78

67,922000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن عبد سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة79

67,892000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحاتم فائق مرفتالقانون كلٌةبغداد جامعة80

67,872000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًرزاق اسراءمحمدالقانون كلٌةبغداد جامعة81

67,852000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس حسن ناجحالقانون كلٌةبغداد جامعة82

67,812000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًالوهاب عبد حامد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة83

67,782000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلٌوي عبد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة84

67,732000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمزة هادي اكرامالقانون كلٌةبغداد جامعة85

67,692000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًناٌف هاشم عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة86

67,632000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعرٌبً فاضل صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة87

67,612000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمود شاكر وفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة88

67,592000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًجبار كاطع سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة89

67,472000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمجٌد حمٌد سهادالقانون كلٌةبغداد جامعة90

67,442000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًخالوي كاظم امٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة91

67,412000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعطٌة حسٌن نوالالقانون كلٌةبغداد جامعة92

67,302000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن ٌونس فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة93

67,272000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًجبار كرٌم فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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67,252000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًوداعه كامل حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة95

67,232000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد عالوي زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة96

67,222000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد عباس سعدٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة97

67,172000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد حمٌد اباعبٌدةالقانون كلٌةبغداد جامعة98

67,132000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمادي ٌوسف كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة99

67,122000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحبٌب احمد بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة100

67,082000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًتوفٌق شوكت سماحالقانون كلٌةبغداد جامعة101

66,952000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمطر جاسم جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة102

66,862000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًناصر عمر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة103

66,712000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجابر محمد هاشمالقانون كلٌةبغداد جامعة104

66,692000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم خلف الدٌن عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة105

66,682000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًماضً حبٌب نجاةالقانون كلٌةبغداد جامعة106

66,632000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًالسادة عبد حمٌد انسامالقانون كلٌةبغداد جامعة107

66,602000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًشبٌب خلف وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة108

66,572000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمكلد خزعل سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة109

66,532000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً خلٌل اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة110

66,512000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمود احمد كوثرالقانون كلٌةبغداد جامعة111

66,512000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبٌد منصور وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة112

66,492000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًخورشٌد خالد طارقالقانون كلٌةبغداد جامعة113

66,482000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًبجاي محسن صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة114

66,442000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًخفٌف علٌوي فوزٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة115

66,422000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًزكً مهند لنداالقانون كلٌةبغداد جامعة116

66,422000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد االله عبد بانالقانون كلٌةبغداد جامعة117

66,402000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًخضٌر علً هٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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66,372000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًزٌدان خالد سهامالقانون كلٌةبغداد جامعة119

66,342000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًوالً ٌاسٌن رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة120

66,322000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًسلٌمان سلٌم نجوىالقانون كلٌةبغداد جامعة121

66,232000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًتوفٌق احمد مأبالقانون كلٌةبغداد جامعة122

66,202000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحوٌطً حمٌد مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة123

66,132000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً فٌصل غازيالقانون كلٌةبغداد جامعة124

65,932000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم حسن فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة125

65,912000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد جبار االءالقانون كلٌةبغداد جامعة126

65,842000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًناجً قحطان محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة127

65,682000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًالوهاب عبد محمد مٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة128

65,642000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن الرحمن عبد ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة129

65,602000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًجعفر طالب سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة130

65,602000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم علً نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة131

65,592000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمود جاسم عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة132

65,592000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمدان كاظم وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة133

65,562000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًجمٌل غازي حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة134

65,562000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًشرٌف ٌحٌى احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة135

65,432000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمود موحان احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة136

65,292000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًشراد ٌوسف محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة137

65,212000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًبابٌر عسكر سالمةالقانون كلٌةبغداد جامعة138

65,202000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًشحاذة الجبار عبد مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة139

65,192000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمود شاكر خنساءالقانون كلٌةبغداد جامعة140

65,142000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًسعٌد حسن مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة141

65,092000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن حسن صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة142
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65,072000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحواس سلطان انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة143

64,982000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًسعٌد محمد باللالقانون كلٌةبغداد جامعة144

64,912000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًولً قادر اركانالقانون كلٌةبغداد جامعة145

64,902000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً حسن نٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة146

64,902000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالرعرنوص عبد عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة147

64,892000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد عجم نزهانالقانون كلٌةبغداد جامعة148

64,882000/1999صباحً/  االول الدورذكراردنًعلً احمد اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة149

64,862000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاحمد زهٌر انفالالقانون كلٌةبغداد جامعة150

64,832000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد ضٌاء اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة151

64,792000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم خلٌل محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة152

64,772000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمود شكور منالالقانون كلٌةبغداد جامعة153

64,772000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًولً محمد سوالفالقانون كلٌةبغداد جامعة154

64,722000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًسعٌد حمٌد نورجانالقانون كلٌةبغداد جامعة155

64,662000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًرحٌم الرضا عبد هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة156

64,642000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًصفر سالم حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة157

64,642000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًفهد احمد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة158

64,612000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد ٌوسف افتخارالقانون كلٌةبغداد جامعة159

64,582000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًشاكر حسٌن نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة160

64,562000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلوان ضٌاء هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة161

64,542000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس خضٌر ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة162

64,542000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًصابر غازي دنٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة163

64,542000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًصٌاوي طه محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة164

64,532000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًالرضا عبد خٌون شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة165

64,512000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمهدي عباس ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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64,502000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًسمٌن حسن لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة167

64,492000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًشهاب سعدي علًالقانون كلٌةبغداد جامعة168

64,482000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد جاسم رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة169

64,472000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً حسٌن مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة170

64,452000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًساجر نوري صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة171

64,432000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًهادي الرضا عبد دنٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة172

64,432000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمطر مهاعلًالقانون كلٌةبغداد جامعة173

64,412000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخلف محمد هللا خٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة174

64,402000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمزة طركً نهادالقانون كلٌةبغداد جامعة175

64,352000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن محمد حازمالقانون كلٌةبغداد جامعة176

64,252000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخضٌر حسن وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة177

64,252000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًصالح ابراهٌم رٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة178

64,222000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد الرزاق عبد ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة179

64,162000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمرضً عوٌد عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة180

64,152000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمصطفى اٌدن هولٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة181

64,152000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمطلق اصٌال عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة182

64,082000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًالهادي عبد عالء رناالقانون كلٌةبغداد جامعة183

63,992000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن محمد االله عبد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة184

63,982000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمصطفى خمٌس لقمانالقانون كلٌةبغداد جامعة185

63,972000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًرشاد زهٌر مشٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة186

63,972000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمٌد نعمة غادةالقانون كلٌةبغداد جامعة187

63,972000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًناوي علً سمٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة188

63,952000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًرشٌد مؤٌد صباالقانون كلٌةبغداد جامعة189

63,952000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن حمزة زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة190
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63,922000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً حسٌن حارثالقانون كلٌةبغداد جامعة191

63,862000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًسعٌد سالم خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة192

63,822000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًفرحان عبد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة193

63,752000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًهاشم حسن اشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة194

63,702000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد مولود روعةالقانون كلٌةبغداد جامعة195

63,552000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعٌدان حماد وحٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة196

63,552000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًالحسٌن عبد كامل رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة197

63,552000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن جمٌل نضالالقانون كلٌةبغداد جامعة198

63,442000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحبٌب مهدي ورودالقانون كلٌةبغداد جامعة199

63,422000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً ابراهٌم باسلالقانون كلٌةبغداد جامعة200

63,412000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًهللا عبد حسن وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة201

63,402000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًصادق احمد وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة202

63,402000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًابراهٌم عمررشٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة203

63,342000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن انور وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة204

63,272000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًغازي عدنان شروقالقانون كلٌةبغداد جامعة205

63,242000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد سلمان محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة206

63,232000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًالرضا عبد محمد اثٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة207

63,212000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًاللطٌف عبد محمد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة208

63,192000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمرعً طعمة سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة209

63,142000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًرزوقً عبد مخلصالقانون كلٌةبغداد جامعة210

63,112000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًسالم صبحً زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة211

63,072000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم القهار عبد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة212

63,062000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًولً علً عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة213

63,052000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمود محمد جروالقانون كلٌةبغداد جامعة214
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63,052000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسطوان عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة215

62,982000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد حسٌن سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة216

62,932000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًالحسٌن عبد خشن ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة217

62,912000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًصالح االله عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة218

62,862000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًبحر صالح الهامالقانون كلٌةبغداد جامعة219

62,852000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن هادي هٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة220

62,792000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد مجهد خضٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة221

62,712000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًابراهٌم خلٌل نٌرانالقانون كلٌةبغداد جامعة222

62,692000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًالدٌن بهاء الدٌن شجاع سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة223

62,682000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد خلف نهلةالقانون كلٌةبغداد جامعة224

62,672000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًزهراو الطٌف عبد عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة225

62,662000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًرشٌد حمٌد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة226

62,642000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًردام سالمة املالقانون كلٌةبغداد جامعة227

62,602000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًشالش جبار ستارالقانون كلٌةبغداد جامعة228

62,512000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن علً كمالالقانون كلٌةبغداد جامعة229

62,492000/1999صباحً/  االول الدورانثىاردنٌةذٌب كرٌم رحابالقانون كلٌةبغداد جامعة230

62,392000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلوان طالب جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة231

62,382000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًشاحوز غازي مٌادةالقانون كلٌةبغداد جامعة232

62,372000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًصدام جالل فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة233

62,292000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًشوكت فاضل سرابالقانون كلٌةبغداد جامعة234

62,242000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعكموش مراد عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة235

62,222000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًصالح عمر اكرم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة236

62,222000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًكرٌم حم دٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة237

62,222000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًشرهان حسٌن اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة238
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62,212000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف خالص علًالقانون كلٌةبغداد جامعة239

62,172000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًالوهاب عبد الواحد عبد محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة240

62,152000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاحرٌز المهدي عبد سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة241

62,112000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبود خلف جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة242

62,082000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًتوفٌق سامً بسامالقانون كلٌةبغداد جامعة243

62,072000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًسلٌمان محجوب عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة244

62,042000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًغانم موسى اقبالالقانون كلٌةبغداد جامعة245

61,882000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًشبٌب كاظم ادٌبالقانون كلٌةبغداد جامعة246

61,872000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبد سلمان داودالقانون كلٌةبغداد جامعة247

61,852000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم سامً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة248

61,842000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًفتحً اللطٌف عبد رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة249

61,792000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم كامل محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة250

61,782000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًالكرٌم عبد عادل حذٌفةالقانون كلٌةبغداد جامعة251

61,762000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعٌسى مهدي هانًالقانون كلٌةبغداد جامعة252

61,702000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًسالم جاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة253

61,702000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً حسٌن مٌعادالقانون كلٌةبغداد جامعة254

61,652000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمٌد هللا عبد حكمتالقانون كلٌةبغداد جامعة255

61,652000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًشنتة سعد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة256

61,652000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًتركً القادر عبد عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة257

61,472000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًكنعان امٌن شهرزادالقانون كلٌةبغداد جامعة258

61,452000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحواس جبار اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة259

61,432000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمجٌد علً نهٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة260

61,432000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهلٌكً بطاح كفاحالقانون كلٌةبغداد جامعة261

61,352000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًرشٌد اللطٌف عبد احسانالقانون كلٌةبغداد جامعة262
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61,332000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًهاشم طالب رٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة263

61,322000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًتعبان مزهر شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة264

61,302000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمصطفى الجبار عبد دلٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة265

61,142000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًالرزاق عبد لٌث الرزاق عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة266

61,142000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن شدهان فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة267

61,122000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًخزعل فاضل جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة268

61,122000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًغائب عبد عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة269

61,112000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمد شبٌب حارثالقانون كلٌةبغداد جامعة270

61,112000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس ذٌاب عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة271

61,102000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد عالء عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة272

61,082000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالجبار عبد الستار عبد ودادالقانون كلٌةبغداد جامعة273

61,072000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًرشٌد الكرٌم عبد جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة274

61,062000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًٌاسر محمد رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة275

61,032000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد موسى جلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة276

61,022000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد نبٌل هٌالنةالقانون كلٌةبغداد جامعة277

60,952000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًكصار عوٌد سلٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة278

60,942000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًخضٌر عواد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة279

60,932000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد سلمان سهادالقانون كلٌةبغداد جامعة280

60,882000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن هللا عبد اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة281

60,872000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًالحسٌن عبد صادق دانٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة282

60,792000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحقً اوج مرفتالقانون كلٌةبغداد جامعة283

60,782000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسعٌد عبادي رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة284

60,702000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد نامق شٌالنةالقانون كلٌةبغداد جامعة285

60,672000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسعٌد رشٌد مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة286
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60,652000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًفلٌح صبحً رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة287

60,642000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد حسن سوسنالقانون كلٌةبغداد جامعة288

60,622000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلٌل القادر عبد غزوانالقانون كلٌةبغداد جامعة289

60,622000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد علً حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة290

60,612000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد ابراهٌم حمدانالقانون كلٌةبغداد جامعة291

60,602000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد نجم تغرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة292

60,572000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن صالح ذاكرالقانون كلٌةبغداد جامعة293

60,552000/1999صباحً/  االول الدورذكرفلسطٌنًمصطفى محمد قصًالقانون كلٌةبغداد جامعة294

60,542000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعباس مهدي منالالقانون كلٌةبغداد جامعة295

60,522000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجبر كاظم ناصرالقانون كلٌةبغداد جامعة296

60,512000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد جاسم نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة297

60,502000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً بدٌوي قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة298

60,492000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًطاهر سلٌم زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة299

60,462000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمٌد صالح نادرالقانون كلٌةبغداد جامعة300

60,462000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعباس خضٌر وجدانالقانون كلٌةبغداد جامعة301

60,452000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًروضان فاضل حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة302

60,452000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسوادي فزع خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة303

60,402000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد عزٌز عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة304

60,402000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًالعزٌز عبد ماجد عالٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة305

60,362000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًفرحان عصمت اشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة306

60,342000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًسختة اخً بسامالقانون كلٌةبغداد جامعة307

60,312000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن جابر علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة308

60,302000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً عبد حسٌن طاهرالقانون كلٌةبغداد جامعة309

60,292000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًرضا اسماعٌل منتهىالقانون كلٌةبغداد جامعة310
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60,262000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبد عمار اسعدالقانون كلٌةبغداد جامعة311

60,242000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًمصارج عكلة لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة312

60,232000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمٌد كامل نبراسالقانون كلٌةبغداد جامعة313

60,192000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًوهاب طاهر نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة314

60,162000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلوان بناوي صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة315

59,972000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًرشٌد عزٌز شاهٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة316

59,952000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرفلسطٌنًحسن فائز فاديالقانون كلٌةبغداد جامعة317

59,952000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًفرحان االمٌر عبد االءالقانون كلٌةبغداد جامعة318

59,922000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًالرحمن عبد هللا عبد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة319

59,922000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعوٌد صباح محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة320

59,902000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًوالً محمد مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة321

59,882000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالستار عبد خالد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة322

59,872000/1999صباحً/  االول الدورذكراردنًمحمد محمود احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة323

59,852000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم خلٌل عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة324

59,842000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبطان عودة هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة325

59,812000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًالواحد عبد عادل سامرالقانون كلٌةبغداد جامعة326

59,802000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًطعان رشٌد غسقالقانون كلٌةبغداد جامعة327

59,802000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسن محمد منالالقانون كلٌةبغداد جامعة328

59,772000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًسعود علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة329

59,712000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحسن الحسٌن عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة330

59,702000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم جواد ستارالقانون كلٌةبغداد جامعة331

59,702000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمطلب عبٌد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة332

59,612000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًمعروف خلٌل عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة333

59,612000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرفلسطٌنًابراهٌم محمد سرحانالقانون كلٌةبغداد جامعة334
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59,592000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًشٌاع نهاد رحابالقانون كلٌةبغداد جامعة335

59,582000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًداخل كاظم مٌساءالقانون كلٌةبغداد جامعة336

59,532000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًفاضل حمٌد ربابالقانون كلٌةبغداد جامعة337

59,462000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًموازي خفٌف سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة338

59,412000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحامد ثابت مقدامالقانون كلٌةبغداد جامعة339

59,412000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًموسى بحر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة340

59,322000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًلطفً سامح اٌالفالقانون كلٌةبغداد جامعة341

59,282000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًسعٌد محمد مهدي محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة342

59,252000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكبر كاظم طالبالقانون كلٌةبغداد جامعة343

59,242000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد طارق فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة344

59,232000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد جاسم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة345

59,172000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسلوم الجلٌل عبد ازهرالقانون كلٌةبغداد جامعة346

59,122000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحسن غالب امالالقانون كلٌةبغداد جامعة347

59,112000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمد حزام سامًالقانون كلٌةبغداد جامعة348

59,062000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًنجم محمد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة349

59,042000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًصبار خالد قتٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة350

59,032000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً ٌاسٌن خلفالقانون كلٌةبغداد جامعة351

58,912000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًعاجل كامل اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة352

58,912000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفاٌز صالح ثائرالقانون كلٌةبغداد جامعة353

58,822000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالرزاق عبد سالم اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة354

58,742000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًناصر صبٌح نوريالقانون كلٌةبغداد جامعة355

58,722000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًٌاسٌن وحٌد ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة356

58,712000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًامٌن اسماعٌل مٌساءالقانون كلٌةبغداد جامعة357

58,692000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد علً بروٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة358
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58,692000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمادي فاضل عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة359

58,682000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم فاضل الوهاب عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة360

58,642000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجمٌل علً براءالقانون كلٌةبغداد جامعة361

58,642000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاردٌف خلٌل اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة362

58,642000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجبار عطشان منتظرالقانون كلٌةبغداد جامعة363

58,592000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًشهاب اسامةعلًالقانون كلٌةبغداد جامعة364

58,532000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعطٌة احمد خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة365

58,472000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم حسٌن هللا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة366

58,462000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعواد فاضل ماهرالقانون كلٌةبغداد جامعة367

58,442000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًارحٌم جمٌل محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة368

58,392000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًشامخ جلو حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة369

58,382000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً حسٌن عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة370

58,372000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًكاظم جواد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة371

58,352000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًنجٌب فائد اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة372

58,272000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمعن جحٌل حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة373

58,222000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجابر حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة374

58,202000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًالكاظم عبد محمد وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة375

58,172000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبد جاسم عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة376

58,072000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًصالح فهد هٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة377

58,072000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً ابراهٌم هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة378

58,042000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًكرٌم خالد فاتنالقانون كلٌةبغداد جامعة379

57,992000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًكرٌم نوري علًالقانون كلٌةبغداد جامعة380

57,982000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبد خالد خلودالقانون كلٌةبغداد جامعة381

57,962000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمود اسماعٌل محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة382
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57,902000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًجواد عباس سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة383

57,892000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًحامد انور توفٌقالقانون كلٌةبغداد جامعة384

57,852000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًالحمزة عبد كاظم حاكمالقانون كلٌةبغداد جامعة385

57,812000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرالسودانعلً ابراهٌم الصدٌقالقانون كلٌةبغداد جامعة386

57,762000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجبار ستار مٌساءالقانون كلٌةبغداد جامعة387

57,712000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد غانم فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة388

57,702000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن حربً رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة389

57,682000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعرٌبً محمد فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة390

57,662000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً حسون وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة391

57,652000/1999صباحً/  االول الدورذكرفلسطٌنًمطلق علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة392

57,612000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد عودة عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة393

57,572000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمزهر علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة394

57,502000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكرٌم بدري حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة395

57,452000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًبرٌسم الرزاق عبد بسامالقانون كلٌةبغداد جامعة396

57,402000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًخالد رضا اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة397

57,382000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعزاوي كزار امٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة398

57,382000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالغنً عبد نظام دٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة399

57,322000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًطالس ربٌع حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة400

57,282000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسالم الرزاق عبد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة401

57,282000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًصاحب حسن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة402

57,272000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد سعٌد محمد سهادالقانون كلٌةبغداد جامعة403

57,252000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاظم مزهر زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة404

57,172000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم محمد نزارالقانون كلٌةبغداد جامعة405

57,092000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًشهٌب عبد عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة406
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57,072000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًالحمٌد عبد هاشم شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة407

57,052000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمفتن حسٌن همامالقانون كلٌةبغداد جامعة408

56,992000/1999صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمٌد موفق وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة409

56,872000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجبار شمخً غسانالقانون كلٌةبغداد جامعة410

56,802000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاسماعٌل مهدي افراحالقانون كلٌةبغداد جامعة411

56,682000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلٌوي تقً شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة412

56,662000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد مزاحم رناالقانون كلٌةبغداد جامعة413

56,582000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد جاسم عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة414

56,552000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكامل هانً نسٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة415

56,212000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًصالح هادي سمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة416

56,022000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىسورٌاعلً احمد فاتنالقانون كلٌةبغداد جامعة417

55,952000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًبادي جودة هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة418

55,942000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًكرٌم الجبار عبد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة419

55,762000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد لطٌف هٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة420

55,632000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعزٌز مجٌد مبدعالقانون كلٌةبغداد جامعة421

55,542000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًنصٌف حٌدر شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة422

55,442000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعذب غضبان مٌعادالقانون كلٌةبغداد جامعة423

55,202000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبٌد جبر نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة424

54,732000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًٌاسٌن طه حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة425

54,512000/1999صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسن سعٌد رٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة426

54,332000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالحمٌد عبد محمد زٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة427

53,872000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاسماعٌل محمد الخالق عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة428

16,672000/1999صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكرٌم قٌس غزوانالقانون كلٌةبغداد جامعة429

79.42000/1999صباحً/  االول الدورذكرعراقًجالب كاظم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة430
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78,012000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًناصر منصور علًالقانون كلٌةبغداد جامعة1

74,662000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن الكرٌم عبد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة2

72,202000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعلوان عٌسى الجبار عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة3

70,672000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًٌاٌه نوري نكٌن ٌهالقانون كلٌةبغداد جامعة4

70,462000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًصالح محمد الباقً عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة5

70,322000/1999مسائً/  االول الدورانثىعراقًابراهٌم مأمون رٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة6

70,272000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًجمٌل ابراهٌم سمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة7

70,162000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًجعفر هادي تركًالقانون كلٌةبغداد جامعة8

69,782000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعلوان حسٌن جلٌل عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة9

69,712000/1999مسائً/  االول الدورانثىعراقًسعٌد محمد خالد سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة10

69,162000/1999مسائً/  االول الدورانثىعراقًمحسن نامق زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة11

68,952000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًعلً كرٌم باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة12

68,772000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعلى محسن عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة13

68,732000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًثامر محسن نعٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة14

68,532000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًلطٌف رشٌد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة15

68,222000/1999مسائً/  االول الدورانثىعراقًحسن قٌصر سرابالقانون كلٌةبغداد جامعة16

68,172000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًٌاسٌن  عبٌد ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة17

68,152000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًجبر كاظم سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة18

67,672000/1999مسائً/  االول الدورانثىعراقًمحمود سالم سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة19

67,652000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًكاظم سامً حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة20

67,572000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًكعٌد نوار غازيالقانون كلٌةبغداد جامعة21

67,342000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًجبر كاظم جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة22

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2000/1999العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 
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67,262000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًعلوان حمزة عديالقانون كلٌةبغداد جامعة23

66,982000/1999مسائً/  االول الدورانثىعراقًناصر حمٌد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة24

66,572000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًمحمد العابدٌن زٌن صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة25

66,422000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًفرحان سلمان زهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة26

66,412000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًمحمد كرٌم صفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة27

66,142000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًطه محمد حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة28

65,902000/1999مسائً/  االول الدورانثىعراقًحاتم كرٌم محمد بلسمالقانون كلٌةبغداد جامعة29

65,902000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًعجمً نوري صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة30

65,842000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًهالل عزٌز ٌحٌىالقانون كلٌةبغداد جامعة31

65,832000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًرشاد كاظم اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة32

65,742000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًالواحد عبد طارق علًالقانون كلٌةبغداد جامعة33

65,372000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًالنبً عبد مالك ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة34

65,092000/1999مسائً/  االول الدورانثىعراقًعلٌوي كاظم جمٌلةالقانون كلٌةبغداد جامعة35

65,012000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًاحمد خمٌس ضاريالقانون كلٌةبغداد جامعة36

65,012000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًجمٌل مكطوف احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة37

64,792000/1999مسائً/  االول الدورانثىعراقًخورشٌد شكوري نجاةالقانون كلٌةبغداد جامعة38

64,462000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًحمٌد الواحد عبد وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة39

64,282000/1999مسائً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن علً عقٌلةالقانون كلٌةبغداد جامعة40

64,062000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًثابت كاظم طالبالقانون كلٌةبغداد جامعة41

63,972000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًالهادي عبد عالء رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة42

63,782000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًجاسم رشٌد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة43

63,582000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسن احمد شهابالقانون كلٌةبغداد جامعة44

63,582000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًحمد عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة45

63,282000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًٌعقوب ٌوسف رمسٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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63,262000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعٌحوب جواد مطشرالقانون كلٌةبغداد جامعة47

63,122000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًعلً احمد محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة48

62,932000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًعذاب طعمة طاهرالقانون كلٌةبغداد جامعة49

62,752000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًسلطان محمد عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة50

62,562000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم جلٌل احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة51

62,522000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًباقر االمٌر عبد مضرالقانون كلٌةبغداد جامعة52

62,452000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًخضٌر مهدي فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة53

62,252000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًالجلٌل عبد ٌحٌى محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة54

62,232000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعلً حسن خلف حمدالقانون كلٌةبغداد جامعة55

62,222000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًناصر حسٌن مالكالقانون كلٌةبغداد جامعة56

62,122000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًٌهدام محمود قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة57

62,052000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًمحمود الوهاب عبد الدٌن صفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة58

62,052000/1999مسائً/ الثانً الدورانثىعراقًمحسن مزهر زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة59

62,022000/1999مسائً/ الثانً الدورانثىعراقًتوفٌق حسن جوانالقانون كلٌةبغداد جامعة60

61,912000/1999مسائً/ الثانً الدورانثىعراقًكاطع جعفر نبراسالقانون كلٌةبغداد جامعة61

61,812000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًدلو احمد ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة62

61,712000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعبد حسٌن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة63

61,672000/1999مسائً/  االول الدورانثىعراقًعباس ٌوسف سلمىالقانون كلٌةبغداد جامعة64

61,572000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًشالل حمٌد مجٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة65

61,572000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًمحٌسن حاتم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة66

61,502000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًعاتً حمٌد رحٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة67

61,482000/1999مسائً/  االول الدورانثىعراقًخضر الملك عبد شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة68

61,472000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًمحمد عبٌد سلمىالقانون كلٌةبغداد جامعة69

61,412000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًحمد عزت عضٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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61,412000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًمطرود حسن صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة71

61,292000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًظاهر شاكر محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة72

61,222000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًكاظم الحافظ عبد درٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة73

61,042000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًخلف تركً عٌسىالقانون كلٌةبغداد جامعة74

60,992000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًسعد منكاش حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة75

60,912000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًمحمود حامد سامحالقانون كلٌةبغداد جامعة76

60,812000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعذاب عبد علً كنعانالقانون كلٌةبغداد جامعة77

60,792000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًمحمد ظاهر جمٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة78

60,722000/1999مسائً/ االول الدورذكرعراقًصبٌح الغفور عبد اسماعٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة79

60,532000/1999مسائً/  االول الدورانثىعراقًعبد نجم ختامالقانون كلٌةبغداد جامعة80

60,532000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعذاب القادر عبد خاطفالقانون كلٌةبغداد جامعة81

60,362000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًٌاس جمعة زهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة82

60,272000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًعلً حمزة كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة83

60,202000/1999مسائً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن رمضان الهامالقانون كلٌةبغداد جامعة84

60,182000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًالواحد عبد هشامالقانون كلٌةبغداد جامعة85

60,142000/1999مسائً/  االول الدورانثىعراقًراضً ساهً اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة86

60,132000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًحسن الجبار عبد جاللالقانون كلٌةبغداد جامعة87

60,012000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًمحمد هللا عبد ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة88

59,992000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًحبٌب سمٌر ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة89

59,962000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم موسى ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة90

59,912000/1999مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسن نوري الحلٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة91

59,852000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًهواشن حسٌن سعادالقانون كلٌةبغداد جامعة92

59,742000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًمحمد حسٌن عبدهللاالقانون كلٌةبغداد جامعة93

59,672000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًناصر دخٌل جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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59,642000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد الرضا عبد جاللالقانون كلٌةبغداد جامعة95

59,592000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًشمران حمد حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة96

59,532000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًناجً قصً زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة97

59,242000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًجبار عودة جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة98

59,182000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن احمد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة99

59,182000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًمشعل حنون محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة100

59,112000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًخلف كاظم علىالقانون كلٌةبغداد جامعة101

59,022000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعلً قاسم ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة102

59,002000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًطاهر شرٌف قٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة103

58,922000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًجواد طاهر جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة104

58,652000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًحسٌن حمٌد مجٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة105

58,632000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم هللا عبد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة106

58,402000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًحمادي عبٌد ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة107

58,272000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًجاسم حسن عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة108

58,182000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًالسلطان فاضل علًالقانون كلٌةبغداد جامعة109

58,142000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًسلمان علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة110

58,102000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًناصر حسن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة111

57,962000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًمحمد جاسم نصٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة112

57,792000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعبٌد محمد مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة113

57,712000/1999مسائً/ الثانً الدورانثىعراقًمحمد ابراهٌم نجاةالقانون كلٌةبغداد جامعة114

57,252000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًصالح عبد تركً مظهرالقانون كلٌةبغداد جامعة115

57,222000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًحسن حمٌد فؤادالقانون كلٌةبغداد جامعة116

57,122000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًجاسم جبار الهادي عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة117

57,102000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًحمود رجب جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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56,912000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًسعٌد هللا عبد شعبانالقانون كلٌةبغداد جامعة119

56,842000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًتوفٌق جاسم وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة120

56,802000/1999مسائً/  االول الدورذكرعراقًالحسن عبد خضٌر محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة121

56,472000/1999مسائً/ الثانً الدورانثىعراقًعبود برغش اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة122

56,412000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًجبار محمد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة123

56,342000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًاحمد صالح مدحتالقانون كلٌةبغداد جامعة124

56,202000/1999مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم حاٌف االمٌر عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة125

56,182000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعباس اموري فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة126

55,912000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًطعمة محمد رمضانالقانون كلٌةبغداد جامعة127

55,852000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًوذاح جبار وائلالقانون كلٌةبغداد جامعة128

55,482000/1999مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًابراهٌم عوٌن جٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة129

55,412000/1999مسائً/ الثانً الدورانثىعراقًجمٌل هللا فتح اشراقالقانون كلٌةبغداد جامعة130

55,102000/1999مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًجاسم علً مظهرالقانون كلٌةبغداد جامعة131

2000/1999مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعذاب محمد خضٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة132


