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80,702001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد خلف اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة1

80,552001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًشمخً ٌوسف تحسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة2

79,252001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبد شالل اشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة3

79,012001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسون منذر وائلالقانون كلٌةبغداد جامعة4

78,512001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد الجلٌل عبد مٌثاقالقانون كلٌةبغداد جامعة5

77,862001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف احمد ادرٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة6

76,982001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًامٌن محمد سلٌم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة7

76,642001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًجعفر محمد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة8

76,462001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًشناوي علوان جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة9

76,362001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًالوهاب عبد عصام زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة10

76,352001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًصالح مهدي قتٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة11

76,052001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًقاسم علً حٌاةالقانون كلٌةبغداد جامعة12

75,672001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد علً هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة13

75,572001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعاشور صالح انوارالقانون كلٌةبغداد جامعة14

74,932001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم ٌلماز عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة15

74,802001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن علً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة16

74,512001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًجندٌل عجب مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة17

74,112001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعواد عبود فرقدالقانون كلٌةبغداد جامعة18

73,972001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًالقادر عبد فاروق سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة19

73,942001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًسعود لطٌف محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة20

73,932001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًكرٌم العزٌز عبد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة21

73,872001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًصالح حمد اطٌافالقانون كلٌةبغداد جامعة22
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73,852001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًقادر عثمان سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة23

73,832001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًداود محمد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة24

73,822001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًنعمة جاسب منتهىالقانون كلٌةبغداد جامعة25

73,782001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًسلمان محمد افراحالقانون كلٌةبغداد جامعة26

73,642001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم اللطٌف عبد ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة27

73,562001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًجعفر الحسٌن عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة28

73,512001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًشاكر محمد نٌازيالقانون كلٌةبغداد جامعة29

73,462001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًالسمٌع عبد شوقً ارٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة30

73,452001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف النبً عبد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة31

73,312001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمظلوم االمٌر عبد رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة32

73,292001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًجبر عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة33

73,172001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف ساهً فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة34

73,092001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًصاحب عدنان عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة35

73,022001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن محمد ٌمامةالقانون كلٌةبغداد جامعة36

72,752001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد الرزاق عبد مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة37

72,542001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًهللا عبد رشٌد عذراءالقانون كلٌةبغداد جامعة38

72,532001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًسلمان الغنً عبد دنٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة39

72,412001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًضاري حسٌن احمد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة40

72,392001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًالرزاق عبد زهٌر غٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة41

72,362001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًصالح سلمان نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة42

72,362001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن عداي وفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة43

72,302001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًسكر هاشم االمٌر عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة44

72,112001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًصالح محمد عدنان اطٌافالقانون كلٌةبغداد جامعة45

72,012001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًبلجات علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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71,842001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًناصر راضً سوسنالقانون كلٌةبغداد جامعة47

71,832001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًبنٌة كامل محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة48

71,812001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن ابراهٌم شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة49

71,802001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًناصر حسٌن شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة50

71,462001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمدان القادر عبد مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة51

71,462001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن احمد نداءالقانون كلٌةبغداد جامعة52

71,462001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً جهاد سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة53

71,402001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًلطٌف حسن حمودالقانون كلٌةبغداد جامعة54

71,162001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمجٌد حمٌد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة55

71,102001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبٌد السادة عبد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة56

71,082001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلوان كاظم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة57

71,062001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًسلمان فرحان محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة58

70,882001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًهللا عبد احمد هندالقانون كلٌةبغداد جامعة59

70,792001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن عباس رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة60

70,612001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًنعمة حسٌن حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة61

70,552001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًفارس احمد مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة62

70,552001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمطشر غضبان مٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة63

70,542001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن اسماعٌل هٌروالقانون كلٌةبغداد جامعة64

70,472001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد اسماعٌل هللا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة65

70,372001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن مالك مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة66

70,342001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًهللا عبد صالح رقٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة67

70,302001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًرسول محمد سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة68

70,282001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًسارو احمد نوالالقانون كلٌةبغداد جامعة69

70,222001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاالمٌر عبد نجم اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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70,162001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًزٌدان عامر سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة71

70,062001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاظم ٌاسر زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة72

70,042001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًخٌدان العظٌم عبد بدرانالقانون كلٌةبغداد جامعة73

70,042001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًسلٌمان علً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة74

69,982001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًبدن كاظم اوابالقانون كلٌةبغداد جامعة75

69,922001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم محمد وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة76

69,812001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمذكور شامل حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة77

69,782001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلى موسى اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة78

69,762001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًحٌدر صبحً حلٌمةالقانون كلٌةبغداد جامعة79

69,742001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد حسٌن امنةالقانون كلٌةبغداد جامعة80

69,722001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجودة خالد هٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة81

69,602001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبد عباس مصلحالقانون كلٌةبغداد جامعة82

69,432001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًكرٌم سالم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة83

69,432001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد علً رناالقانون كلٌةبغداد جامعة84

69,402001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًداود مسلم فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة85

69,322001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد سعٌد رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة86

69,292001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًنوري موفق باسمةالقانون كلٌةبغداد جامعة87

69,282001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن علً مٌدٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة88

69,262001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعٌدان مبدر عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة89

69,202001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًراضً رحٌم عوفالقانون كلٌةبغداد جامعة90

69,092001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًثمٌل حماد خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة91

69,032001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًطاهر جبران حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة92

68,962001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعتوي حسون شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة93

68,872001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن نعٌم عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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68,852001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعباس خضٌر احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة95

68,802001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن عاصً زٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة96

68,682001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد ابراهٌم حارثالقانون كلٌةبغداد جامعة97

68,672001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًكرٌم محمد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة98

68,582001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعطٌة عبد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة99

68,502001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًرشٌد مجٌد رشٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة100

68,492001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًالرحمن عبد عصام زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة101

68,482001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجاسم محمد سمٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة102

68,482001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًامٌن محمد جبار جنارالقانون كلٌةبغداد جامعة103

68,452001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم كامل عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة104

68,422001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمزهر كاظم امجدالقانون كلٌةبغداد جامعة105

68,282001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعجٌل كامل افراحالقانون كلٌةبغداد جامعة106

68,262001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد مجٌد فائزةالقانون كلٌةبغداد جامعة107

68,262001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًطه صالح رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة108

68,182001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًراشد ناصر حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة109

68,162001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًراضً مجٌد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة110

68,032001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًالرحٌم عبد عدنان اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة111

68,022001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمود دنٌاعباسالقانون كلٌةبغداد جامعة112

67,972001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد علً صادقالقانون كلٌةبغداد جامعة113

67,902001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمرتضى غازي شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة114

67,852001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًداخل خالف زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة115

67,842001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًراضً رزوقً نبأالقانون كلٌةبغداد جامعة116

67,742001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم عوٌد جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة117

67,702001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًالرضا عبد اعوٌتً ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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67,542001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحامد ابراهٌم حازمالقانون كلٌةبغداد جامعة119

67,482001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًلفتة طالب مٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة120

67,482001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد متعب رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة121

67,432001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً محمد على زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة122

67,422001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًراضً جمعة اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة123

67,282001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن سعد رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة124

67,152001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًجنام جبر وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة125

67,142001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًثوبنً حسن حسنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة126

67,132001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالكرٌم عبد المهدي عبد ومٌضالقانون كلٌةبغداد جامعة127

67,042001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالسادة عبد علً اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة128

67,002001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم عمار لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة129

66,872001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًفالح هاشم شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة130

66,832001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمٌد رضا مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة131

66,822001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسان جمعة وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة132

66,782001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحسن مانع زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة133

66,782001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًتوفٌق نافع شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة134

66,782001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعزٌز فنر صفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة135

66,762001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعداي محمد خولةالقانون كلٌةبغداد جامعة136

66,582001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًغنً نجاح اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة137

66,582001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًسرحان عداي ذرىالقانون كلٌةبغداد جامعة138

66,572001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد حسٌن صفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة139

66,542001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعباس محسن هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة140

66,532001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد حمٌد ٌحٌىالقانون كلٌةبغداد جامعة141

66,482001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف حماد قٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة142
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66,412001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًجعفر قاسم حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة143

66,332001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًورشم حسن عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة144

66,332001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًجعفر حقً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة145

66,292001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمزة غانم حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة146

66,232001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً محسن سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة147

66,202001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد جاسم رأفتالقانون كلٌةبغداد جامعة148

66,132001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلٌوي حسٌن جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة149

66,122001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًغالم حمٌد رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة150

66,092001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبود كمال سهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة151

66,032001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًقاسم احمد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة152

65,882001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًخٌون قاسم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة153

65,872001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً حسٌن املالقانون كلٌةبغداد جامعة154

65,822001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن بالل داراالقانون كلٌةبغداد جامعة155

65,782001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمدان ٌاسٌن نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة156

65,722001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم الخالق عبد صدامالقانون كلٌةبغداد جامعة157

65,662001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًلفتة رحمن نهادالقانون كلٌةبغداد جامعة158

65,662001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس حمزة ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة159

65,662001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن شعالن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة160

65,632001/2000صباحً/  االول الدورذكراردنًمحمد علً هشامالقانون كلٌةبغداد جامعة161

65,602001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًرجب حسٌن احمد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة162

65,552001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعطا نهاد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة163

65,502001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحسن كاظم اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة164

65,462001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعٌسى راهً وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة165

65,452001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًسطاي منعم محفوظالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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65,412001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً عبد عمر مروانالقانون كلٌةبغداد جامعة167

65,402001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً جبر بشارالقانون كلٌةبغداد جامعة168

65,362001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد االنٌس عبد دنٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة169

65,292001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًسباهً عمار راوٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة170

65,252001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًجبار ستار حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة171

65,202001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعطشان غالب هللا نصرالقانون كلٌةبغداد جامعة172

65,092001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًفاضل عباس دنىالقانون كلٌةبغداد جامعة173

65,072001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد سلطان احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة174

65,042001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًامٌن محمد علً مرٌوانالقانون كلٌةبغداد جامعة175

65,022001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًهللا عبد هللا فتح نورالقانون كلٌةبغداد جامعة176

65,012001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًصاحب لطٌف زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة177

64,992001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمتعب قاسم فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة178

64,942001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًنوٌك مهدي وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة179

64,922001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًوادي بالكت حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة180

64,922001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًاالمٌر عبد الرزاق عبد االءالقانون كلٌةبغداد جامعة181

64,892001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم محمد نور نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة182

64,842001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًغانم الكرٌم عبد ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة183

64,722001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاظم قاسم انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة184

64,682001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم اللطٌف عبد عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة185

64,672001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد قٌس بشارالقانون كلٌةبغداد جامعة186

64,662001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمعارج هاشم سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة187

64,632001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد مجٌد ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة188

64,632001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجبر صالح انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة189

64,602001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًفندي ذٌاب زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة190
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64,582001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد ناصر زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة191

64,572001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًطه ابراهٌم عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة192

64,562001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًموسى نعمان رناالقانون كلٌةبغداد جامعة193

64,492001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًجبور الستار عبد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة194

64,442001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفدعم صبحً عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة195

64,412001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة196

64,312001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعطٌة كرٌم جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة197

64,312001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمجٌد النبً عبد نوارالقانون كلٌةبغداد جامعة198

64,272001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًناصر حاتم نبراسالقانون كلٌةبغداد جامعة199

64,142001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاظم محمد حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة200

64,122001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًراضً جبار عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة201

64,092001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحبٌب سمٌر رافعالقانون كلٌةبغداد جامعة202

64,062001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاظم قاسم اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة203

64,002001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعٌد عبد عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة204

63,942001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًهوبً صالح محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة205

63,942001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمد الكاظم عبد هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة206

63,842001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد ابراهٌم اشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة207

63,832001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالوهاب عبد فالح حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة208

63,792001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمكً محمد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة209

63,682001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلوان صاوي ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة210

63,662001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًخضر خلف زٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة211

63,652001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًفنجان صالح فنادةالقانون كلٌةبغداد جامعة212

63,642001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعناد فرٌق اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة213

63,582001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمٌد علً مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة214
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63,532001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًكوكز فٌصل صدامالقانون كلٌةبغداد جامعة215

63,502001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمزة علٌوي راسمالقانون كلٌةبغداد جامعة216

63,502001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًابراهٌم خلٌل باللالقانون كلٌةبغداد جامعة217

63,432001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلوان خالد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة218

63,402001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًنعمة حمٌد باقرالقانون كلٌةبغداد جامعة219

63,372001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعذاب حمٌد هللا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة220

63,362001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًسعٌد نعمت اٌمنالقانون كلٌةبغداد جامعة221

63,362001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًصبٌح عبد اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة222

63,302001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًكرٌم زبون نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة223

63,292001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًفالح عدي هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة224

63,242001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحردان عاٌد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة225

63,182001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًزهراو مطشر رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة226

63,162001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعباس ناطق غادةالقانون كلٌةبغداد جامعة227

63,162001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً محمد رضا حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة228

63,142001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًذبٌح حسٌن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة229

63,112001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمود سعٌد صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة230

63,072001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًبشٌر طارق هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة231

63,052001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن كاظم بلقٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة232

63,022001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًشرار قاسم حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة233

63,022001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعطٌة شفٌق شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة234

62,922001/2000صباحً/  االول الدورذكراردنًالدٌن ناصر عصام احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة235

62,922001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًخمٌس ارحٌم افراحالقانون كلٌةبغداد جامعة236

62,922001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد عدنان زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة237

62,912001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًنوري الستار عبد بسمةالقانون كلٌةبغداد جامعة238



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

62,892001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًاسعد قاسم هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة239

62,872001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًجبر حنون رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة240

62,812001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًسرحان عداي هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة241

62,752001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد غازي زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة242

62,732001/2000صباحً/  االول الدورذكرٌمانًاحمد ٌحٌى نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة243

62,622001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًالدٌن نصر ابراهٌم سهٌلةالقانون كلٌةبغداد جامعة244

62,612001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد ابراهٌم شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة245

62,602001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً عباس هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة246

62,552001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن عالء حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة247

62,512001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلوان حسٌن حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة248

62,442001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًكرٌم مظلوم سعديالقانون كلٌةبغداد جامعة249

62,442001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًسرهٌد مهدي مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة250

62,312001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًسامً سعد لمىالقانون كلٌةبغداد جامعة251

62,312001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًكشاش كاظم شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة252

62,252001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًصاحب سعد منارالقانون كلٌةبغداد جامعة253

62,212001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًردٌعان سعٌد رناالقانون كلٌةبغداد جامعة254

62,182001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًجالل هللا حمد تأثٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة255

62,172001/2000صباحً/  االول الدورانثىاردنٌةنجٌب محمد هٌجاءالقانون كلٌةبغداد جامعة256

62,162001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس حاٌف احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة257

62,152001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد دهام دالٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة258

62,142001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًجبر خٌون ظافرالقانون كلٌةبغداد جامعة259

62,132001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعارف محمد تاراالقانون كلٌةبغداد جامعة260

62,092001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمزة حافظ محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة261

62,022001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًصالح غناوي علًالقانون كلٌةبغداد جامعة262
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62,022001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد مظهر ٌوسفالقانون كلٌةبغداد جامعة263

61,992001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًموازي فاضل حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة264

61,982001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًجدوع عبد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة265

61,982001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًحاتم واصف لقاءالقانون كلٌةبغداد جامعة266

61,872001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن نجم عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة267

61,842001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن عدنان رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة268

61,822001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًصبار فٌصل عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة269

61,772001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعامر عباس مٌثاقالقانون كلٌةبغداد جامعة270

61,732001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًضامن ناهً عزٌزالقانون كلٌةبغداد جامعة271

61,712001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم عبود حازمالقانون كلٌةبغداد جامعة272

61,652001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمود الرضا عبد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة273

61,652001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعطٌة على زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة274

61,642001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد فاضل اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة275

61,612001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً حسٌن عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة276

61,582001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًهزٌر ابراهٌم صفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة277

61,562001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف شنان عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة278

61,552001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعاجل وجعان سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة279

61,552001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس صلح مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة280

61,552001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًجبر كاظم هندالقانون كلٌةبغداد جامعة281

61,452001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمهدي داخل عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة282

61,452001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمظلوم هاشم بسعادالقانون كلٌةبغداد جامعة283

61,442001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن علً حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة284

61,442001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمطر غجٌري سندسالقانون كلٌةبغداد جامعة285

61,442001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًهاشم سامً مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة286
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61,432001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً محمد منىالقانون كلٌةبغداد جامعة287

61,402001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم نجٌب جنكٌزالقانون كلٌةبغداد جامعة288

61,402001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًغالم ٌوسف سنانالقانون كلٌةبغداد جامعة289

61,332001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم جبار ستارالقانون كلٌةبغداد جامعة290

61,302001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً صكر صباالقانون كلٌةبغداد جامعة291

61,212001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًبدر كاظم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة292

61,212001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًصادق عدنان حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة293

61,162001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًسلمان صاحب زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة294

61,132001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد خضٌر غسانالقانون كلٌةبغداد جامعة295

61,112001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحاشوش مهدي احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة296

61,102001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًموسى مصطفى فرمانالقانون كلٌةبغداد جامعة297

61,092001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًجابر العزٌز عبد سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة298

61,082001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمناهً حٌال محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة299

61,062001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد هشام نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة300

61,042001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًلفتة جعفر ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة301

60,982001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن مصطفى اسعدالقانون كلٌةبغداد جامعة302

60,872001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد المحسن عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة303

60,802001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد عدنان الكرٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة304

60,802001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبد صبري شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة305

60,752001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًاموري جبار صادقالقانون كلٌةبغداد جامعة306

60,742001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًشمخً ٌونس اسعدالقانون كلٌةبغداد جامعة307

60,652001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهادي حمٌد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة308

60,602001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجمٌل فاروق ٌاسمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة309

60,582001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحٌدر فاروق حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة310
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60,512001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد جاسم محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة311

60,502001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًهللا عبد بشٌر ماهرالقانون كلٌةبغداد جامعة312

60,442001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعمل هللا خٌر ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة313

60,392001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلٌوي عبد اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة314

60,382001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًبالل جمال محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة315

60,352001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًغالم حمزة سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة316

60,322001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًالسٌد عبد محمد منىالقانون كلٌةبغداد جامعة317

60,322001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهادي هاشم سامًالقانون كلٌةبغداد جامعة318

60,172001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً محمد بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة319

60,172001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًاسد خداٌش زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة320

60,172001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًهللا عبد عثمان جوانالقانون كلٌةبغداد جامعة321

60,152001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًٌونس باسل شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة322

60,082001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرتونسًالطاهر بن ٌوعلًالقانون كلٌةبغداد جامعة323

60,072001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًمجٌد احمد سمرالقانون كلٌةبغداد جامعة324

60,012001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمودي بكر حموديالقانون كلٌةبغداد جامعة325

59,982001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن علً عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة326

59,982001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاطع غالب رغداءالقانون كلٌةبغداد جامعة327

59,962001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًزكً لؤي رٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة328

59,902001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً صباح انهارالقانون كلٌةبغداد جامعة329

59,832001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًخضٌر نعٌم حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة330

59,812001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًهرٌس ابراهٌم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة331

59,682001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجبار خلف خلودالقانون كلٌةبغداد جامعة332

59,662001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسن حسٌن رحابالقانون كلٌةبغداد جامعة333

59,612001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًفرمان جبار نجالءالقانون كلٌةبغداد جامعة334
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59,472001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًكركوز عزت سهىالقانون كلٌةبغداد جامعة335

59,392001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا جار حسن ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة336

59,372001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجبار كاظم عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة337

59,342001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًفرهود هادي زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة338

59,312001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًسلمان عباس علٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة339

59,262001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالواثق محمد رناالقانون كلٌةبغداد جامعة340

59,192001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم عبد هٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة341

59,162001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن شاكر وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة342

59,012001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًالسالم عبد سعٌد محمد سهادالقانون كلٌةبغداد جامعة343

59,012001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًابراهٌم مهدي مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة344

58,992001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعسكر اسماعٌل عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة345

58,952001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم قٌس ٌسرىالقانون كلٌةبغداد جامعة346

58,902001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًجونً جابر كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة347

58,772001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًانور موفق زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة348

58,662001/2000صباحً/  االول الدورذكرفلسطٌنًسعٌد محمد اسامةالقانون كلٌةبغداد جامعة349

58,652001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًابراهٌم هللا عبد وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة350

58,472001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًالرحٌم عبد منعم هناديالقانون كلٌةبغداد جامعة351

58,462001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًالجبار عبد باسم نورالقانون كلٌةبغداد جامعة352

58,452001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًمظلوم جبار محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة353

58,252001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًصباح مهدي مصباحالقانون كلٌةبغداد جامعة354

58,222001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلٌوي حماد خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة355

58,202001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًناٌل ساجد هندالقانون كلٌةبغداد جامعة356

58,172001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد نامق كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة357

58,122001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًجمٌل سعدون سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة358
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58,082001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالحسن عبد العظٌم عبد رٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة359

58,062001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالزم داود وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة360

58,032001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًٌاسٌن الرزاق عبد اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة361

58,012001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًصالح محسن اطاللالقانون كلٌةبغداد جامعة362

57,822001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهادي علً اسمهانالقانون كلٌةبغداد جامعة363

57,712001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف كامل لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة364

57,652001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفلٌح ناصر جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة365

57,622001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعذار حامد ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة366

57,592001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسن عباس ارٌجالقانون كلٌةبغداد جامعة367

57,552001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحامد هللا عبد قدٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة368

57,552001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًغالً كامل علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة369

57,502001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمجٌد سعد روىالقانون كلٌةبغداد جامعة370

57,502001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم صابر فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة371

57,462001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبد صالح حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة372

56,882001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعثمان جمال نٌكالالقانون كلٌةبغداد جامعة373

56,842001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالرضا عبد ناصر جعفرالقانون كلٌةبغداد جامعة374

56,822001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًابراهٌم خلٌل صفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة375

56,652001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن  عباس فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة376

56,622001/2000صباحً/  االول الدورانثىعراقًصدام كرٌم اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة377

56,562001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًصباح هللا عبد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة378

56,502001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالحسٌن عبد فاضل منتظرالقانون كلٌةبغداد جامعة379

56,302001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًخماس ضٌاء بانالقانون كلٌةبغداد جامعة380

56,192001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًفعل علً اشراقالقانون كلٌةبغداد جامعة381

56,072001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًالجلٌل عبد حمٌد الجلٌل عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة382
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55,832001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسرحان علً هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة383

55,802001/2000صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعباس ارزوقً حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة384

55,662001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبادي محمد سهادالقانون كلٌةبغداد جامعة385

55,492001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًثامر حكمت اسامةالقانون كلٌةبغداد جامعة386

55,072001/2000صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجاسم مجٌد اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة387

54,312001/2000صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس قاسم موفقالقانون كلٌةبغداد جامعة388
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81,942001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًالموسوي موسى ابراهٌم فوزي علًالقانون كلٌةبغداد جامعة1

76,442001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًالزم هللا عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة2

75,762001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًعلً عبد صادقالقانون كلٌةبغداد جامعة3

75,512001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًعباس الدٌن حسام لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة4

75,122001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًمحمد قحطان درٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة5

73,742001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًوالً كركً عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة6

72,752001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًجاسم حسٌن هشامالقانون كلٌةبغداد جامعة7

71,932001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًالوهاب عبد علً اثٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة8

71,782001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًعودة حسن عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة9

71,682001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًفارس مخٌف خضٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة10

71,682001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسونً عوٌز محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة11

71,672001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًخالص محمد مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة12

71,472001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسان صاحب مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة13

71,402001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًمالك علً الحسٌن عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة14

71,262001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًفاضل محمد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة15

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2001/2000العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 
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70,852001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًحبٌب ثائر ٌعربالقانون كلٌةبغداد جامعة16

70,522001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًشبٌب فاضل سعديالقانون كلٌةبغداد جامعة17

70,462001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًشنٌشل كاظم عديالقانون كلٌةبغداد جامعة18

70,422001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًسلمان طه ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة19

69,942001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًعبد نجم سامًالقانون كلٌةبغداد جامعة20

69,022001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًفاروق نبٌل بانالقانون كلٌةبغداد جامعة21

68,972001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًمحسن الحسن عبد رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة22

68,612001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًمحسن عبدالحسٌن عبدالصاحبالقانون كلٌةبغداد جامعة23

68,612001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًمحمد علوان ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة24

67,292001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًطاهر مطشر رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة25

67,102001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًارمٌض خالص بسامالقانون كلٌةبغداد جامعة26

66,882001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًلطٌف فاضل هشامالقانون كلٌةبغداد جامعة27

66,582001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًحمٌد مجٌد زٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة28

66,532001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًمحمد مجٌد نصرهللاالقانون كلٌةبغداد جامعة29

66,352001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًمرٌخ كاظم فرحانالقانون كلٌةبغداد جامعة30

66,292001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًجواد كاظم نجالءالقانون كلٌةبغداد جامعة31

65,882001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًشنان خمٌس علًالقانون كلٌةبغداد جامعة32

65,762001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن شنان تموزالقانون كلٌةبغداد جامعة33

65,052001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًهللا عبد بناي نعٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة34

65,012001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًفلٌح الكرٌم عبد حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة35

65,002001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًصادق طاهر نهادالقانون كلٌةبغداد جامعة36

64,562001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًعواد سعد لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة37

64,322001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًعلً محمد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة38

64,312001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًولً احمد ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة39
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64,562001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًشون حاتم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة40

63,932001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًعلً عبد محمود هٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة41

63,892001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًمحمود ابراهٌم زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة42

63,752001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًموسى كاظم اكرمالقانون كلٌةبغداد جامعة43

63,412001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًٌاسر جواد سامًالقانون كلٌةبغداد جامعة44

63,202001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًحمادي علٌوي محسنالقانون كلٌةبغداد جامعة45

63,162001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًدخٌل رٌسان خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة46

63,122001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًادهام جبار رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة47

62,972001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًالرزاق عبد طارق نوارالقانون كلٌةبغداد جامعة48

62,972001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًصالح ٌوسف فوازالقانون كلٌةبغداد جامعة49

62,612001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًمحاسن اسنٌد سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة50

62,312001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن فوزي احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة51

62,072001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًعٌدان كرٌم شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة52

61,792001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسانً صبري خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة53

61,772001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًكعٌد طارش رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة54

61,772001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًعلً جواد حاتمالقانون كلٌةبغداد جامعة55

61,362001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًسٌزائً احمد زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة56

61,242001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن ناصر سعٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة57

61,142001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن فاضل بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة58

61,112001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًعلوان طه ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة59

61,072001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم عطٌة المنعم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة60

61,032001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًغفوري شاكر لٌلىالقانون كلٌةبغداد جامعة61

60,922001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًكاظم جرو قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة62

60,672001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًمنصور موسى لٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة63
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60,632001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًالغفور عبد خلٌل سعادالقانون كلٌةبغداد جامعة64

60,532001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًجرٌو سعد اللطٌف عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة65

60,402001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًصالح علً محمد باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة66

59,872001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًطارش حنون صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة67

59,792001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًكرٌم الرضا عبد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة68

59,542001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن كاظم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة69

59,342001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًحمٌد شكر حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة70

59,142001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًالخضري زهٌر القادر عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة71

59,002001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًعباس علً طالبالقانون كلٌةبغداد جامعة72

58,602001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًجاسم ارحٌم رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة73

58,412001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًفائق رمزي سنانالقانون كلٌةبغداد جامعة74

58,192001/2000مسائً/  االول الدورانثىعراقًمحمد جاسم ساكنةالقانون كلٌةبغداد جامعة75

57,462001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًجمٌل قٌس سامرالقانون كلٌةبغداد جامعة76

57,422001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًثجٌل قاسم سلٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة77

57,132001/2000مسائً/  االول الدورذكرعراقًعلً محمد بشارالقانون كلٌةبغداد جامعة78

71,172001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًسلطان فٌصل خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة79

68,132001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًشنتة حسن عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة80

68,112001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن عباس محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة81

67,422001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعاٌد خلف زٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة82

65,302001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًشعالن محمد ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة83

64,722001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم الحسٌن عبد لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة84

63,982001/2000مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًجنٌح االمٌر عبد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة85

63,792001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحمد اسود احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة86

63,762001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم رشٌد احسانالقانون كلٌةبغداد جامعة87
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63,112001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً الحسن عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة88

62,672001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن علٌوي صفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة89

62,672001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًداود ٌاس محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة90

62,532001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًشلش حسٌن ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة91

62,502001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعباس الكرٌم عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة92

62,502001/2000مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًخلف رافع نبراسالقانون كلٌةبغداد جامعة93

62,482001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًلعٌبً حسٌن حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة94

62,162001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًصخر جادر عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة95

61,912001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًجبر اموري ازهرالقانون كلٌةبغداد جامعة96

61,912001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم سعدون قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة97

61,782001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد الدٌن محً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة98

61,482001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًجوٌد كاظم حبٌبالقانون كلٌةبغداد جامعة99

61,142001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًغضب هادي خضٌبالقانون كلٌةبغداد جامعة100

60,442001/2000مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً عبد محسن منىالقانون كلٌةبغداد جامعة101

60,152001/2000مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًجهانبخش احمد جوانالقانون كلٌةبغداد جامعة102

60,082001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسن حمزة فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة103

60,082001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًسلمان حردان جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة104

60,002001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًصلبوخ منذر ربٌعالقانون كلٌةبغداد جامعة105

59,992001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعبود هادي هاشمالقانون كلٌةبغداد جامعة106

59,762001/2000مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًالرحٌم عبد صبٌح ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة107

59,492001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًبوٌش جهاد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة108

59,262001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحمزة نعمة مزاحمالقانون كلٌةبغداد جامعة109

59,212001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًالعبادي سعود قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة110

58,902001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًكامل سعد عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة111
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58,892001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًشلتاغ جبار مٌثاقالقانون كلٌةبغداد جامعة112

58,752001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًالقادر عبد الجبار عبد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة113

58,512001/2000مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًاللطٌف عبد علوان نجاةالقانون كلٌةبغداد جامعة114

58,342001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن محمد جواد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة115

58,272001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم جواد قحطانالقانون كلٌةبغداد جامعة116

58,112001/2000مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًشالل عبد اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة117

57,712001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًسكر ابراهٌم زٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة118

57,672001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلوان محمد عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة119

57,592001/2000مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًكٌصوم خلف جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة120

57,532001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًناصر علً عبد حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة121

57,532001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًجواد غنً عائدالقانون كلٌةبغداد جامعة122

56,492001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعبود عانً صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة123

55,682001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًزغٌر كاظم عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة124

55,562001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًصالح طارق زٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة125

55,172001/2000مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًابراهٌم كامل حازمالقانون كلٌةبغداد جامعة126


