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79,362002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد الوهاب عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة1

77,912002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًمخلف فوزي رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة2

75,342002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًحنا كوركٌس ابتهاجالقانون كلٌةبغداد جامعة3

75,032002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًردام مزهر اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة4

74,472002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًطالب عادل مصدقالقانون كلٌةبغداد جامعة5

74,402002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف االمٌر عبد حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة6

73,802002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًسلمان حسٌن شٌرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة7

73,592002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًشبٌب محمود هندالقانون كلٌةبغداد جامعة8

73,502002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن داغر رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة9

73,412002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن جاسم معتزالقانون كلٌةبغداد جامعة10

73,112002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًفرمان خالد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة11

72,972002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم محمد نور ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة12

72,932002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًهادي محً انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة13

72,822002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًكرٌم محمد رقٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة14

72,752002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًعمران بدٌع قتٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة15

72,652002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً مظهر اسعدالقانون كلٌةبغداد جامعة16

72,572002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبود عباس هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة17

72,382002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًٌحٌى رافد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة18

71,902002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًالغفور عبد حمدي عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة19

71,812002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمٌد حامد صباالقانون كلٌةبغداد جامعة20

71,772002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًهواس محمد قاسمٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة21

71,722002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًهللا عبد محمد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة22
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71,652002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمود جابر جٌهانالقانون كلٌةبغداد جامعة23

71,602002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًشرٌف محمد لطٌف ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة24

71,572002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن سرمد لؤيالقانون كلٌةبغداد جامعة25

71,542002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًفرج مراد انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة26

71,322002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعاشور الحسن عبد رحٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة27

71,282002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًمعٌل شٌاع مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة28

71,052002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًابراهٌم االمٌر عبد زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة29

71,032002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلٌوي هدام محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة30

70,952002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًنذٌر طلعت اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة31

70,952002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلوان رٌاض مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة32

70,922002/2001صباحً/  االول الدورذكرسوريعبٌد جدوع احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة33

70,892002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًمخلف فوزي احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة34

70,872002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم الكرٌم عبد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة35

70,782002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمٌد والً اٌاتالقانون كلٌةبغداد جامعة36

70,732002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًرؤوف راغب اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة37

70,452002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن محمد شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة38

70,412002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًالحسٌن عبد مهدي ثرٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة39

70,402002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبود محمد نجالءالقانون كلٌةبغداد جامعة40

70,242002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًمزٌد بدر زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة41

70,152002/2001صباحً/  االول الدورانثىفلسطٌنٌةمرعً حسن ثرٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة42

69,962002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًعجٌل جاسب سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة43

69,902002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًمناتً قاسم رابحةالقانون كلٌةبغداد جامعة44

69,852002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًفلٌح جهاد شٌرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة45

69,792002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد جاسم زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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69,652002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًخزعل الحسٌن عبد االءالقانون كلٌةبغداد جامعة47

69,592002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًخمٌس لطفً سماحالقانون كلٌةبغداد جامعة48

69,562002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًصالح منسً مالكالقانون كلٌةبغداد جامعة49

69,552002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًكوٌن سرحان رشٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة50

69,472002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة51

69,462002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًخضر صهٌب رافعالقانون كلٌةبغداد جامعة52

69,452002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًشوقً ولٌد منىالقانون كلٌةبغداد جامعة53

69,442002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحبس حمٌدي صادقالقانون كلٌةبغداد جامعة54

69,432002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًمتعب عدنان غسانالقانون كلٌةبغداد جامعة55

69,392002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاطع كاظم رجاءالقانون كلٌةبغداد جامعة56

69,372002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًهللا عبد عباس زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة57

69,332002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًكرٌم كاظم كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة58

69,062002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًخلٌفة قادر نجالءالقانون كلٌةبغداد جامعة59

68,762002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًفوزي حسٌن زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة60

68,682002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًالدائم عبد السالم عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة61

68,682002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًشنشل حربً هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة62

68,612002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًعارف اكرم عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة63

68,302002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً محمد احمد اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة64

68,292002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمٌد علً عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة65

68,292002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًهللا عبد المجٌد عبد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة66

68,232002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًالجلٌل عبد صفاء رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة67

68,172002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًشكر ناهل نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة68

68,132002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًجالً مهدي انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة69

68,042002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًبرٌسم مجٌد خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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67,952002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًلٌون قٌصر سالفالقانون كلٌةبغداد جامعة71

67,942002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبود هالل خمائلالقانون كلٌةبغداد جامعة72

67,932002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد جبر جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة73

67,922002/2001صباحً/  االول الدورذكراردنًمحمد موسى محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة74

67,872002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعاٌد عجاج اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة75

67,822002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًغنً خلٌف اشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة76

67,812002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجودة زرزور حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة77

67,802002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًسفحً جاسب داللالقانون كلٌةبغداد جامعة78

67,742002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًمزعل علً زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة79

67,702002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًغدٌر محمد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة80

67,482002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًامٌن دلٌر شلٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة81

67,462002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًذوٌب محمد عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة82

67,412002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد مصطفى سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة83

67,382002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعزٌز حمد بختٌارالقانون كلٌةبغداد جامعة84

67,322002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًموسى داود موزانالقانون كلٌةبغداد جامعة85

67,252002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمٌد مجٌد مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة86

67,142002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًحطاب جاسم هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة87

67,122002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًسالم هللا عبد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة88

66,942002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًشوٌع الكاظم عبد اٌالفالقانون كلٌةبغداد جامعة89

66,882002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفٌصل مشعان فٌصلالقانون كلٌةبغداد جامعة90

66,872002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًسلمان فاضل منارالقانون كلٌةبغداد جامعة91

66,862002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًالحسن عبد عذاب قسمةالقانون كلٌةبغداد جامعة92

66,822002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً حسٌن رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة93

66,822002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًجبر مهدي حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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66,732002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلٌل هالل صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة95

66,682002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًخلف الجبار عبد هندالقانون كلٌةبغداد جامعة96

66,642002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًغنام مؤٌد تغرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة97

66,532002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة98

66,522002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمزة خلف عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة99

66,512002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًشهاب حمٌد حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة100

66,472002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس مجٌد عديالقانون كلٌةبغداد جامعة101

66,462002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًجبر حمدان المطلب عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة102

66,452002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً ابراهٌم هٌروالقانون كلٌةبغداد جامعة103

66,402002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًسلمان صاصب ٌوسفالقانون كلٌةبغداد جامعة104

66,402002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًخضٌر عمران رناالقانون كلٌةبغداد جامعة105

66,402002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًشاكر محمود رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة106

66,312002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًسلمان فاضل رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة107

66,302002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم فوزي فادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة108

66,272002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًمصطفى محسن ارامالقانون كلٌةبغداد جامعة109

66,202002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًعباس خضٌر شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة110

66,202002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًخضٌر رحٌم زٌناتالقانون كلٌةبغداد جامعة111

66,142002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًمزعل جابر حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة112

66,142002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلوان حسٌن نسٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة113

66,082002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم محمد سهادالقانون كلٌةبغداد جامعة114

66,052002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًنوري حسن سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة115

66,042002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًطه جابر اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة116

66,002002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن زهٌر هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة117

66,002002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاحمد ظاهر فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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65,992002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًامٌن هللا عبد اقبالالقانون كلٌةبغداد جامعة119

65,962002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم العادل عبد المطلب عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة120

65,932002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًهللا عبد ٌوسف محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة121

65,902002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم علً عبد مٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة122

65,872002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالعزٌز عبد بشٌر رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة123

65,822002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًلفتة عبود علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة124

65,802002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىفلسطٌنصالح احمد اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة125

65,662002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحمدان محمد خلودالقانون كلٌةبغداد جامعة126

65,582002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًرزوقً جهاد اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة127

65,532002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًمرهج ضاري حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة128

65,522002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًجواد الواحد عبد سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة129

65,502002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًداود عبٌد وفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة130

65,372002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًابراهٌم الجبار عبد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة131

65,362002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًالحمٌد عبد طارق علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة132

65,342002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمولى عباس زناتالقانون كلٌةبغداد جامعة133

65,292002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسعد حمودي علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة134

65,252002/2001صباحً/  االول الدورذكرٌمانًاحمد ناشر محمد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة135

65,242002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف رشٌد حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة136

65,152002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن مطر دنٌا نجم صبري عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة137

65,122002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًناصر الحسٌن عبد تغرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة138

65,102002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن مطر دنٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة139

65,082002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلٌوي االمٌر عبد عذراءالقانون كلٌةبغداد جامعة140

65,072002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًجساب االمٌر عبد سهامالقانون كلٌةبغداد جامعة141

65,062002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًشاحوذ فائز عديالقانون كلٌةبغداد جامعة142
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65,052002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد رٌاض اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة143

65,022002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد زهٌر نورالقانون كلٌةبغداد جامعة144

64,972002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًهللا عبد متعب عثمانالقانون كلٌةبغداد جامعة145

64,972002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن محمد منىالقانون كلٌةبغداد جامعة146

64,932002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاحمد عادل اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة147

64,882002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًسلمان داود عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة148

64,872002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبد حامد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة149

64,862002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًضٌدان صالح هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة150

64,802002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًشكر غائب االءالقانون كلٌةبغداد جامعة151

64,792002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًٌوسف حسٌن انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة152

64,692002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعباس ابراهٌم حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة153

64,672002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس بدر اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة154

64,622002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًنائل علً عبد نهلةالقانون كلٌةبغداد جامعة155

64,572002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن علً عصامالقانون كلٌةبغداد جامعة156

64,532002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلوان كرٌم زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة157

64,532002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًشكر هادي حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة158

64,522002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن فالح تحرٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة159

64,472002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً الملك عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة160

64,462002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحسن قاسم رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة161

64,452002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًاللطٌف عبد سهٌل رٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة162

64,392002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًشاكر محمود حالالقانون كلٌةبغداد جامعة163

64,372002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالحسن عبد بشٌر امٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة164

64,312002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًناجً طارق فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة165

64,222002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًشهاب سلمان رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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64,182002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًشبٌب جابر ستارالقانون كلٌةبغداد جامعة167

64,142002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسعد نعمة ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة168

64,122002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًاسماعٌل طارق محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة169

64,092002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن هللا عبد حازمالقانون كلٌةبغداد جامعة170

64,072002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاحمد سعد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة171

64,022002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًجبر محسن سعدٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة172

64,002002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًمجٌد سعد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة173

63,932002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً عبد العزٌز حالعبدالقانون كلٌةبغداد جامعة174

63,912002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًبعٌوي شاكر سعادالقانون كلٌةبغداد جامعة175

63,912002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًلفتة سعدون احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة176

63,892002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًعٌفان هللا عبد منتهىالقانون كلٌةبغداد جامعة177

63,882002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعودة ٌحٌى فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة178

63,842002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمد حسن هالةالقانون كلٌةبغداد جامعة179

63,822002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسن قاسم فٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة180

63,812002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسون هادي عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة181

63,802002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًماضً حبٌب فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة182

63,802002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسند هالل احالمالقانون كلٌةبغداد جامعة183

63,782002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعباس هٌالن هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة184

63,702002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًهللا جار حسٌن ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة185

63,702002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسلمان داود اٌمنالقانون كلٌةبغداد جامعة186

63,682002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمود موحان مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة187

63,662002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد ابراهٌم ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة188

63,602002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًناصر الكرٌم عبد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة189

63,572002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسلمان كرٌم تحرٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة190
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63,572002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًابراهٌم الدٌن عالء رٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة191

63,562002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاحمد باسم مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة192

63,552002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًفواز محمد عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة193

63,512002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًصالح مهدي صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة194

63,452002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبٌد كٌطان سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة195

63,422002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحمٌد صالح لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة196

63,372002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد احمد ربابالقانون كلٌةبغداد جامعة197

63,302002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسن الصاحب عبد علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة198

63,282002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًاٌوب محمد عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة199

63,272002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسن جاسم مٌسونالقانون كلٌةبغداد جامعة200

63,252002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالهٌمص سالم فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة201

63,242002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًهللا عبد حاتم سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة202

63,212002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًثامر رٌسان اوسالقانون كلٌةبغداد جامعة203

63,162002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكطافة حسن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة204

63,112002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم طالب احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة205

63,002002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًرستم هللا عبد عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة206

62,882002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمود ٌوسف هٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة207

62,852002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبٌد كٌطان تركً القانون كلٌةبغداد جامعة208

62,822002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد ضامر شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة209

62,802002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن هللا عبد عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة210

62,772002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًالرزاق عبد احمد مصعبالقانون كلٌةبغداد جامعة211

62,622002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًجبار هللا عبد مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة212

62,532002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالرزاق عبد احمد سهىالقانون كلٌةبغداد جامعة213

62,532002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًكاظم علً نورالقانون كلٌةبغداد جامعة214
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62,482002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًزغٌر زامل ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة215

62,432002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًكبر كاظم بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة216

62,392002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمود حسٌن اٌسرالقانون كلٌةبغداد جامعة217

62,392002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبود حكمت نضالالقانون كلٌةبغداد جامعة218

62,382002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًراشد حامد ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة219

62,292002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن شذر رشٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة220

62,272002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعوٌد عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة221

62,222002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد اللطٌف عبد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة222

62,212002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجاسم خضٌر حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة223

62,202002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالحسن عبد قاسم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة224

62,172002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفلٌح لٌلو احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة225

62,162002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًقٌصر الرحمن عبد مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة226

62,152002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعكلة الرزاق عبد شٌرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة227

62,132002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًماجد الحسٌن عبد زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة228

62,122002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس طالب حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة229

62,122002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًسلومً عبد صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة230

62,122002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحلحول عودة سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة231

62,102002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًهاشم الزهرة عبد سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة232

62,102002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً مقداد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة233

62,102002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًشهاب محسن هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة234

62,062002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمجٌد غضبان ماربالقانون كلٌةبغداد جامعة235

62,012002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد شهاب اراءالقانون كلٌةبغداد جامعة236

62,012002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًوردي حماد منٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة237

61,982002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًٌعقوب حاتم قصًالقانون كلٌةبغداد جامعة238
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61,962002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد علً رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة239

61,952002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمود هاشم رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة240

61,942002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفهد عجاج مازنالقانون كلٌةبغداد جامعة241

61,892002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًصالح الحً عبد اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة242

61,862002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمادي فرحان احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة243

61,862002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمجٌد مسلم امجدالقانون كلٌةبغداد جامعة244

61,842002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرٌمانًاحمد محمد صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة245

61,832002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفٌصل صالح علًالقانون كلٌةبغداد جامعة246

61,812002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهادي رزاق عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة247

61,732002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن االله عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة248

61,722002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًصحٌن جعفر محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة249

61,722002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمادي رعد زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة250

61,652002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًشرٌف احمد امانًالقانون كلٌةبغداد جامعة251

61,592002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس محمد لواءالقانون كلٌةبغداد جامعة252

61,582002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجاسم محمد سهٌلةالقانون كلٌةبغداد جامعة253

61,552002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًشاوي هانً ادٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة254

61,532002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرفلسطٌنمحمد مشهور اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة255

61,522002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً عباس احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة256

61,502002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًصاوي علً حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة257

61,492002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسن العزٌز عبد شروقالقانون كلٌةبغداد جامعة258

61,442002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحمٌدي حسن سهادالقانون كلٌةبغداد جامعة259

61,422002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعباس منصور هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة260

61,372002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجبار ثامر عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة261

61,362002/2001صباحً/  الثانً الدورذكراردنًحداد خلٌفة طارقالقانون كلٌةبغداد جامعة262
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61,252002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرتونسًالسعداوي بلقاسم بن المقدادالقانون كلٌةبغداد جامعة263

61,242002/2001صباحً/  االول الدورذكرلٌبًسالم علً عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة264

61,232002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبد الحسن عبد فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة265

61,172002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًجبٌر سعود دالٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة266

61,152002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد عودة ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة267

61,092002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسعدون ثامر افراحالقانون كلٌةبغداد جامعة268

61,092002/2001صباحً/  الثانً الدورذكراردنًمحمد احمد محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة269

61,062002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجبر محمد قٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة270

61,012002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمود صباح رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة271

61,012002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعباس خضٌر حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة272

61,002002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًطاهر حمادي احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة273

61,002002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم لطٌف حالالقانون كلٌةبغداد جامعة274

60,912002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًشعالن معٌلو داللالقانون كلٌةبغداد جامعة275

60,902002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًخلٌل ابراهٌم نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة276

60,882002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًهادي علً وسامةالقانون كلٌةبغداد جامعة277

60,872002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم لفتة سندسالقانون كلٌةبغداد جامعة278

60,872002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاظم الرزاق عبد هندالقانون كلٌةبغداد جامعة279

60,862002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً مهدي شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة280

60,802002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخلف خضٌر طهالقانون كلٌةبغداد جامعة281

60,792002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجمعة ابراهٌم خضرالقانون كلٌةبغداد جامعة282

60,782002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهندي حمد عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة283

60,772002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعفر حمٌد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة284

60,762002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًتوفٌق الدٌن حسام علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة285

60,752002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد جهاد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة286
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60,752002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعزٌز ضٌدان اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة287

60,642002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن علوان رقٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة288

60,632002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًمزعل محمد منتهىالقانون كلٌةبغداد جامعة289

60,602002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًثاجب علً شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة290

60,592002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن حازم رناالقانون كلٌةبغداد جامعة291

60,472002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم خالد رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة292

60,322002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسنً خالص حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة293

60,272002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًناصر قاسم ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة294

60,242002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًكرٌم خضٌر االءالقانون كلٌةبغداد جامعة295

60,222002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًخلٌل موزان زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة296

60,202002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد الكرٌم عبد هٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة297

60,182002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً الطف انفالالقانون كلٌةبغداد جامعة298

60,152002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن عبد مٌساءالقانون كلٌةبغداد جامعة299

60,112002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًناهً خضٌر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة300

60,112002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًزكً محمد بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة301

60,102002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًالمحسن عبد نوري معنالقانون كلٌةبغداد جامعة302

60,072002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً صبٌح منارالقانون كلٌةبغداد جامعة303

60,052002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعطٌة علوان محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة304

60,042002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد سامً عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة305

60,012002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًكاظم جواد الهامالقانون كلٌةبغداد جامعة306

59,982002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن فالح اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة307

59,962002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًعباس هادي نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة308

59,962002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسلطان عرٌص انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة309

59,942002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالوهاب عبد الرحمن عبد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة310
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59,922002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسٌن جمٌل نداءالقانون كلٌةبغداد جامعة311

59,912002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً محمد القادر عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة312

59,892002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًتوفٌق فاروق رٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة313

59,882002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهللا عبد فاضل زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة314

59,792002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمفتن عباس منتهىالقانون كلٌةبغداد جامعة315

59,792002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسعٌد حسن دالٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة316

59,732002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًشمخً شاكر هٌفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة317

59,722002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن عبٌس عاٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة318

59,592002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد محمود سوالفالقانون كلٌةبغداد جامعة319

59,532002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالعزٌز عبد سعدون القادر عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة320

59,532002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد غازي سلطانالقانون كلٌةبغداد جامعة321

59,512002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًالحسن عبد شنان احالمالقانون كلٌةبغداد جامعة322

59,512002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد مسعود الباسط عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة323

59,452002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًخلف صالح اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة324

59,422002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالحسٌن عبد محمد الحسٌن عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة325

59,352002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالقادر عبد غسان وضاحالقانون كلٌةبغداد جامعة326

59,342002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًسٌلة الرضا عبد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة327

59,252002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًجٌاد مجباس خلدونالقانون كلٌةبغداد جامعة328

59,252002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهللا مد الجبار عبد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة329

59,202002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًالحسن عبد سلمان زمنالقانون كلٌةبغداد جامعة330

59,202002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًابراهٌم منذر منذرةالقانون كلٌةبغداد جامعة331

59,162002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًشبٌب كاظم رناالقانون كلٌةبغداد جامعة332

59,142002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحسن االمٌر عبد عهدالقانون كلٌةبغداد جامعة333

59,112002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسلمان حمودي محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة334
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59,082002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد سالم هاديالقانون كلٌةبغداد جامعة335

59,062002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالكرٌم عبد سلمان فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة336

59,022002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًفٌصل سعدون نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة337

58,962002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًالكرٌم عبد الرحمن عبد كوثرالقانون كلٌةبغداد جامعة338

58,942002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًفهد عزت حسٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة339

58,882002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالكرٌم عبد كاظم نهىالقانون كلٌةبغداد جامعة340

58,882002/2001صباحً/  الثانً الدورذكراردنًحمود حسٌن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة341

58,782002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبود الكرٌم عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة342

58,752002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد صبحً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة343

58,712002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالكرٌم عبد الرحمن عبد نجاةالقانون كلٌةبغداد جامعة344

58,662002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًمهدي نواف عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة345

58,592002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًعٌسى نافع عقبةالقانون كلٌةبغداد جامعة346

58,322002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمود عبد نامقالقانون كلٌةبغداد جامعة347

58,262002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمادي هادي السالم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة348

58,252002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًٌوسف مؤٌد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة349

58,192002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًناصر علوان تحسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة350

57,962002/2001صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن صادق حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة351

57,882002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعكلة مشمول سمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة352

57,772002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحماد عبد رجاءالقانون كلٌةبغداد جامعة353

57,752002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىسورٌةعبد منوخ ٌسرىالقانون كلٌةبغداد جامعة354

57,742002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد مسافر حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة355

57,652002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخلٌل علً منتصرالقانون كلٌةبغداد جامعة356

57,652002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد فرج ادرٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة357

57,622002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن منذر مروانالقانون كلٌةبغداد جامعة358
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57,612002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًاسماعٌل خالد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة359

57,552002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًبرٌسم محمود رناالقانون كلٌةبغداد جامعة360

57,532002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًرسول هللا عبد سلٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة361

57,492002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًشاكر محمود علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة362

57,342002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالطف حسٌن سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة363

57,182002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسلمان ناجً اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة364

56,942002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعرنوص حسٌن جمٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة365

56,912002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًخلف قحطالن زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة366

56,532002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًرشٌد حسٌن ماهرالقانون كلٌةبغداد جامعة367

56,352002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبد كاظم شروقالقانون كلٌةبغداد جامعة368

56,322002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعمٌر كاظم كوثرالقانون كلٌةبغداد جامعة369

56,082002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرفلسطٌنًحسٌن اسكندر محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة370

55,982002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًوهٌب صالح عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة371

55,962002/2001صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحسن حبٌب ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة372

55,732002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًنادر احمد صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة373

55,592002/2001صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًكرٌم ورٌاحةالقانون كلٌةبغداد جامعة374

55,582002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد علً مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة375

55,322002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسالم حمود الكرٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة376

55,102002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرفلسطٌنعلً محمد مصلح مٌسمالقانون كلٌةبغداد جامعة377

55,042002/2001صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد علً رافدالقانون كلٌةبغداد جامعة378

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

75,392002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًاحمد امجد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة1

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2002/2001العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 
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73,592002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًزكً عدنان هجٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة2

72,882002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًجالل اٌاد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة3

71,172002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًسلطان عكلة كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة4

70,022002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًجواد شرٌف علًالقانون كلٌةبغداد جامعة5

69,802002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًعالوي مرضً كمالالقانون كلٌةبغداد جامعة6

69,532002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًلعٌبً صباح احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة7

68,862002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًطاٌس حمٌد رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة8

68,662002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسن حامد نصٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة9

68,562002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد عٌسى عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة10

68,112002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًحامد محمد جاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة11

67,902002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًهللا عبد رحومً نصٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة12

67,682002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًعبد سالم مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة13

67,472002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًسلمان نعمان خمٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة14

67,352002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًعبٌد رحٌم عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة15

67,222002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًطابور جاسم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة16

66,672002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًموسى مهدي صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة17

66,542002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًسعود ٌاسٌن ٌحٌىالقانون كلٌةبغداد جامعة18

66,442002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًرشٌد حاتم نزارالقانون كلٌةبغداد جامعة19

66,422002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً محمد طلعت سربازالقانون كلٌةبغداد جامعة20

66,402002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًبعٌوي الكاظم عبد هاديالقانون كلٌةبغداد جامعة21

66,402002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًعلً حماد محمد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة22

66,332002/2001مسائً/  االول الدورانثىعراقًمحمد طاهر مٌعادالقانون كلٌةبغداد جامعة23

66,052002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًٌوسف فارس جهادالقانون كلٌةبغداد جامعة24

65,822002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًرسن علً اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة25



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

65,672002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًعذاب شمران سلمانالقانون كلٌةبغداد جامعة26

65,492002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًهللا عبد مجٌد خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة27

65,482002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحبٌب محمد علً عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة28

65,422002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًفالح علً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة29

65,192002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًزغٌر حسن فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة30

65,052002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًفرمان شرٌف حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة31

64,922002/2001مسائً/  االول الدورانثىعراقًعلً خلٌل بانالقانون كلٌةبغداد جامعة32

64,882002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم الحسن عبد االمٌر عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة33

64,842002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًرابح خالد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة34

64,662002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًجبر كرٌم مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة35

64,662002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن الجلٌل عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة36

64,632002/2001مسائً/  االول الدورانثىعراقًهللا عبد علً عبٌد نوارالقانون كلٌةبغداد جامعة37

64,542002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً العباس عبد ودادالقانون كلٌةبغداد جامعة38

64,482002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًنقً عزٌز سنانالقانون كلٌةبغداد جامعة39

64,412002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًفتٌح فجر رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة40

64,362002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًهاٌس هللا مال جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة41

64,172002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًالوهاب عبد عاصم حسنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة42

64,072002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًفائق الرزاق عبد فائقالقانون كلٌةبغداد جامعة43

64,052002/2001مسائً/  االول الدورانثىعراقًفتحً مهدي مناهلالقانون كلٌةبغداد جامعة44

63,842002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًكرٌم الحسٌن عبد حبٌبالقانون كلٌةبغداد جامعة45

63,802002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد طالب عديالقانون كلٌةبغداد جامعة46

63,752002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًحمدي عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة47

63,552002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًجمعة زكً عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة48

63,412002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًصالح هللا جار توفٌقالقانون كلٌةبغداد جامعة49
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63,392002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسن حفظً الدٌن خٌريالقانون كلٌةبغداد جامعة50

63,252002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًعبٌد كاظم عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة51

63,232002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًسلمان عزت اٌمنالقانون كلٌةبغداد جامعة52

63,192002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحمزة االمٌر عبد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة53

63,142002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمهدي حسن فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة54

63,092002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحمودي الدٌن صالح عزامالقانون كلٌةبغداد جامعة55

63,072002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًناصر علً عديالقانون كلٌةبغداد جامعة56

63,032002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًالعزٌز عبد ٌاسٌن سلمىالقانون كلٌةبغداد جامعة57

63,002002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًالحسٌن عبد قاسم نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة58

62,962002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًمحمود شاكر محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة59

62,922002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًهللا عبد جاسب ناٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة60

62,912002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسن محمد صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة61

62,882002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًسلٌمان كردي القادر عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة62

62,862002/2001مسائً/  االول الدورانثىعراقًكاظم خلٌل رجاءالقانون كلٌةبغداد جامعة63

62,782002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًفاضل فرج لمىالقانون كلٌةبغداد جامعة64

62,782002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًجالب هاشم فاتنالقانون كلٌةبغداد جامعة65

62,662002/2001مسائً/  االول الدورانثىعراقًٌوسف تركً تغرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة66

62,632002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًالعباس عبد علً عبد ثائرالقانون كلٌةبغداد جامعة67

62,632002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًطلعت محمد خالد زنادالقانون كلٌةبغداد جامعة68

62,622002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسن جبار احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة69

62,312002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًحمادة ابراهٌم ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة70

62,302002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًالجلٌل عبد هللا عبد عاطفالقانون كلٌةبغداد جامعة71

62,222002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًمحمد عبٌد ٌحٌىالقانون كلٌةبغداد جامعة72

62,162002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًقدوري نافع مجٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة73
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62,122002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد سلمان ٌعربالقانون كلٌةبغداد جامعة74

62,102002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًشرٌف زهٌر ثائرالقانون كلٌةبغداد جامعة75

62,042002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًصالح فٌاض علًالقانون كلٌةبغداد جامعة76

61,992002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًمتعب ابراهٌم قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة77

61,902002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن خالد اٌمنالقانون كلٌةبغداد جامعة78

61,872002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًسعد محمد سهامالقانون كلٌةبغداد جامعة79

61,752002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعداي رحٌمة اسماعٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة80

61,722002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد خالد بشارالقانون كلٌةبغداد جامعة81

61,632002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًنصٌف الحسن عبد صادقالقانون كلٌةبغداد جامعة82

61,632002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد جاسم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة83

61,602002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًبداي الرضا عبد مجٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة84

61,582002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًحبٌب عبد جبار احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة85

61,512002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعانة شاكر محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة86

61,502002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًالزم جاسم فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة87

61,482002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًهزاع عباس عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة88

61,452002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمحسن الحسن عبد فرٌقالقانون كلٌةبغداد جامعة89

61,442002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًتركً احمد عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة90

61,392002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًالزم شبٌب فارسالقانون كلٌةبغداد جامعة91

61,342002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًعلً عبد مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة92

61,312002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًكرٌم سالم تحسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة93

61,262002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًمتعب ابراهٌم محسنالقانون كلٌةبغداد جامعة94

61,132002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسن سلٌم سامًالقانون كلٌةبغداد جامعة95

61,132002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحمد نعمة نوريالقانون كلٌةبغداد جامعة96

61,092002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًصبار عودة طارقالقانون كلٌةبغداد جامعة97
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61,052002/2001مسائً/  االول الدورانثىعراقًهادي صالح املالقانون كلٌةبغداد جامعة98

61,042002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًموهج فرٌد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة99

61,002002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًعلوان اسماعٌل فارسالقانون كلٌةبغداد جامعة100

60,992002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسن علً هٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة101

60,912002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًنوري محمد الدٌن بهاءالقانون كلٌةبغداد جامعة102

60,902002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم عبٌد اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة103

60,872002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمود خالد هالةالقانون كلٌةبغداد جامعة104

60,852002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًنوري رشٌد ناهضالقانون كلٌةبغداد جامعة105

60,852002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسن محمد جاسم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة106

60,852002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً كاظم هاللالقانون كلٌةبغداد جامعة107

60,792002/2001مسائً/  االول الدورانثىعراقًاحمد صالح نهلةالقانون كلٌةبغداد جامعة108

60,762002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًناصر محمود نهادالقانون كلٌةبغداد جامعة109

60,732002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسن سعدون عاطفالقانون كلٌةبغداد جامعة110

60,722002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًعلً حسٌن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة111

60,682002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًجابر نغٌمش محسنالقانون كلٌةبغداد جامعة112

60,612002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًعبود شاكر صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة113

60,602002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمود الستار عبد لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة114

60,452002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًسابط جبار الستار عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة115

60,432002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعبد كاظم مازنالقانون كلٌةبغداد جامعة116

60,422002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًاحمد جواد قحطانالقانون كلٌةبغداد جامعة117

60,372002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًرزوقً الهادي عبد مظفرالقانون كلٌةبغداد جامعة118

60,332002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسن الرحمن عبد حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة119

60,332002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحمدان خلف اسامالقانون كلٌةبغداد جامعة120

60,202002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمود عباس احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة121
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60,202002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمهدي الستار عبد صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة122

60,172002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًعباس صبري حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة123

60,162002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًطرٌو محمان جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة124

60,152002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد صباح عائدةالقانون كلٌةبغداد جامعة125

60,072002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعارف عادل حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة126

59,932002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًادهم عٌسى سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة127

59,862002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحمادي عواد خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة128

59,852002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًلفتة محمد سامً مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة129

59,802002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعاشور حسٌن مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة130

59,742002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًسلمان فلٌح فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة131

59,742002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً ضٌاء لواءالقانون كلٌةبغداد جامعة132

59,632002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًلعٌبً صالح حبٌبالقانون كلٌةبغداد جامعة133

59,612002/2001مسائً/  االول الدورانثىعراقًجاسم شنٌشل نوالالقانون كلٌةبغداد جامعة134

59,592002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًرسول رحٌم نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة135

59,562002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًساحل جاسم لطٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة136

59,472002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً محمد غازيالقانون كلٌةبغداد جامعة137

59,422002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً عبد كاظم حارثالقانون كلٌةبغداد جامعة138

59,372002/2001مسائً/  االول الدورانثىعراقًجاسم محمد رناالقانون كلٌةبغداد جامعة139

59,292002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًسعد ابراهٌم لؤيالقانون كلٌةبغداد جامعة140

59,242002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًعزاوي حامد سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة141

59,082002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًهللا عبد هشام رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة142

59,042002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد عزٌز سلٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة143

58,982002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًاثر احمد سمٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة144

58,982002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمود خزعل فارسالقانون كلٌةبغداد جامعة145
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58,932002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًارهٌف خٌال غٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة146

58,872002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًخلف شالش احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة147

58,852002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد قاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة148

58,842002/2001مسائً/  الثانً الدورذكراردنًشخٌر حسن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة149

58,832002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً ثامر احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة150

58,792002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًشوكً سعدون خلفالقانون كلٌةبغداد جامعة151

58,732002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً حسن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة152

58,672002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًفٌصل المحسن عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة153

58,602002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًصالح سمٌر رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة154

58,582002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم حمٌد باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة155

58,552002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًمحمد كاظم سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة156

58,532002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًخلٌل عبد نجم زهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة157

58,492002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًجودة كاظم جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة158

58,482002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًناصر علٌوي غازيالقانون كلٌةبغداد جامعة159

58,402002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًمهبول جلٌل حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة160

58,372002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًفرحان محمد مٌثاقالقانون كلٌةبغداد جامعة161

58,332002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًداود عزٌز عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة162

58,292002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًصفر الصاحب عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة163

58,272002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًمحسن حسٌن منافالقانون كلٌةبغداد جامعة164

58,132002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًتركً رحٌم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة165

58,122002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًتوفٌق فاضل محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة166

58,102002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًشاكر محمد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة167

58,012002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًماهود شاٌع علوانالقانون كلٌةبغداد جامعة168

57,842002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد علً فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة169
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57,822002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن علً فٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة170

57,772002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًهاشم ساٌمٌر اسماعٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة171

57,622002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد معٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة172

57,432002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًفنجان كرٌم نجاةالقانون كلٌةبغداد جامعة173

57,412002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًنذٌر عباس مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة174

57,282002/2001مسائً/  االول الدورانثىعراقًكرار فائق وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة175

57,242002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً شالل نصٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة176

57,172002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحمد حمود صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة177

57,142002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًرحٌمة خلف عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة178

57,102002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعباس عبد ٌحٌى احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة179

57,062002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًراضً باقر زهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة180

57,032002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد ذٌاب ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة181

56,822002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًصكبان الرزاق عبد سمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة182

56,802002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًكامل غالب مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة183

56,752002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًشهٌد سرتب فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة184

56,742002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًابراهٌم جاسم ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة185

56,712002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد ناضم اٌهمالقانون كلٌةبغداد جامعة186

56,542002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًمحمد ناظم مظفرالقانون كلٌةبغداد جامعة187

56,522002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعبود حسان ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة188

56,492002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًابراهٌم حمد مزهرالقانون كلٌةبغداد جامعة189

56,422002/2001مسائً/  الثانً الدورانثىعراقًجبار فاضل سهادالقانون كلٌةبغداد جامعة190

56,342002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًصالح حاتم مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة191

56,252002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمحٌسن حسٌن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة192

56,192002/2001مسائً/  االول الدورذكرعراقًمجٌد لعٌبً سامًالقانون كلٌةبغداد جامعة193
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55,952002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحمٌد برهان احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة194

55,412002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعبدان صالح محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة195

55,392002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًالزم العزٌز عبد سمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة196

55,152002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًهاشم عباس خضٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة197

55,002002/2001مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن فلٌح مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة198


