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

86,652003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًفاضل عجٌل حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة1

84,052003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعباس ٌاس هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة2

81,622003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهادي راضً نوالالقانون كلٌةبغداد جامعة3

80,982003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد سعدون رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة4

80,442003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزباري نافع انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة5

80,252003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًابراهٌم صالح تمارةالقانون كلٌةبغداد جامعة6

79,952003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًرشٌد ٌوسف عثمانالقانون كلٌةبغداد جامعة7

79,852003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسعٌد رزاق ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة8

79,142003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن محمد اكرمالقانون كلٌةبغداد جامعة9

78,972003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالمنعم عبد طارق خمائلالقانون كلٌةبغداد جامعة10

78,792003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسن عباس هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة11

78,602003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعباس عدنان رندالقانون كلٌةبغداد جامعة12

78,532003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسوادي هادي نضالالقانون كلٌةبغداد جامعة13

78,412003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسلٌمان جانكٌر ذكرىالقانون كلٌةبغداد جامعة14

78,412003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلً فاضل زبٌدةالقانون كلٌةبغداد جامعة15

78,402003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعبٌد علً سهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة16

77,682003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلً محمد شحاذة مناهلالقانون كلٌةبغداد جامعة17

77,592003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهللا عبد فالح مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة18

77,462003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمجٌد الستار عبد عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة19

76,892003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسٌن ستار هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة20

76,802003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد حسن اوراسالقانون كلٌةبغداد جامعة21

76,712003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالحمٌد عبد سلٌم روٌدةالقانون كلٌةبغداد جامعة22
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76,652003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً محمد احمد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة23

76,112003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعبد محمود عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة24

76,082003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهادي علً اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة25

75,932003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجودة هانً ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة26

75,472003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًبدر محمود بانالقانون كلٌةبغداد جامعة27

75,032003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعجٌل حامد انوارالقانون كلٌةبغداد جامعة28

74,962003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلً عامر حالالقانون كلٌةبغداد جامعة29

74,932003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسلٌم محمد اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة30

74,902003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسكران نصر رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة31

74,832003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسٌن صالح شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة32

74,622003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسٌن كاظم مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة33

74,442003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمجٌد نصر فلايرالقانون كلٌةبغداد جامعة34

74,392003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاسماعٌل مدحت نورالقانون كلٌةبغداد جامعة35

74,192003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًاللطٌف عبد جمال علًالقانون كلٌةبغداد جامعة36

74,192003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحسن جبار بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة37

74,112003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًفرحان حردان مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة38

73,922003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن ابراهٌم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة39

73,742003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالمطلب عبد الوهاب عبد ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة40

73,662003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمجٌد حامد لٌلىالقانون كلٌةبغداد جامعة41

73,652003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجون محمد رشادالقانون كلٌةبغداد جامعة42

73,532003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمرزوك حمزة عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة43

73,432003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد جاسم رناالقانون كلٌةبغداد جامعة44

73,122003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحامد بهجت سرمدالقانون كلٌةبغداد جامعة45

73,052003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعمران علً انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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72,722003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًداود خلٌل عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة47

72,722003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسن علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة48

72,672003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعالوي صالح ماهر احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة49

72,522003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجهاد شاكر مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة50

72,402003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرضا اسماعٌل انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة51

72,362003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلوان وهٌب منالالقانون كلٌةبغداد جامعة52

72,302003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًداخل معٌوف عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة53

72,252003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًبرهان الحق اكرام دٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة54

72,112003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًخضٌر عبد عودةالقانون كلٌةبغداد جامعة55

72,042003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحلو عدنان الهدى نورالقانون كلٌةبغداد جامعة56

71,932003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجمٌل الكاظم عبد بسمةالقانون كلٌةبغداد جامعة57

71,832003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمهدي حافظ عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة58

71,712003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًخلٌل عبود عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة59

71,692003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًفلحً حسن زمانالقانون كلٌةبغداد جامعة60

71,692003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلً سعدي عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة61

71,672003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالعزٌز عبد صفاء دانٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة62

71,672003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًثجٌل حمٌد ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة63

71,432003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزامل جبار حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة64

71,402003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهادي علً حالالقانون كلٌةبغداد جامعة65

71,362003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمهٌب جبار رناالقانون كلٌةبغداد جامعة66

71,322003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمعتوق صاحب وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة67

71,282003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًكرٌم محمود فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة68

71,282003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزهراو حسن زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة69

71,222003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد عجٌل زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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70,932003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد كاظم زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة71

70,822003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمسلم فرج محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة72

70,702003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالكرٌم عبد مجٌد علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة73

70,662003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعباس هادي حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة74

70,632003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًفاضل جاسم لقاءالقانون كلٌةبغداد جامعة75

70,532003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد فاضل حربٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة76

70,492003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد صالح حكمتالقانون كلٌةبغداد جامعة77

70,462003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًابراهٌم فاضل زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة78

70,452003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًصاحب االمٌر عبد عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة79

70,452003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًطه صافً رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة80

70,442003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاحمد وهاب نجومالقانون كلٌةبغداد جامعة81

70,382003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعناد محمد منتصرالقانون كلٌةبغداد جامعة82

70,372003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعواد حمٌد هانًالقانون كلٌةبغداد جامعة83

70,282003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلً حسن نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة84

70,252003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًابراهٌم خلٌل بلسمالقانون كلٌةبغداد جامعة85

70,192003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًشاكر امٌل سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة86

70,082003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًابراهٌم حامد وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة87

69,942003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًابراهٌم طارق زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة88

69,842003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد ونٌس اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة89

69,842003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًابراهٌم سعدي قادسٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة90

69,722003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعباس محسن نوارالقانون كلٌةبغداد جامعة91

69,612003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًخلف جاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة92

69,592003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجاسم فاضل الجبار عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة93

69,502003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعبد كاظم نبأالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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69,472003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًكامل حمٌد ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة95

69,462003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلً جبار حالالقانون كلٌةبغداد جامعة96

69,442003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمنصور جبار قصًالقانون كلٌةبغداد جامعة97

69,432003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسن فاضل نبأالقانون كلٌةبغداد جامعة98

69,412003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرمضان شنٌدخ اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة99

69,372003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجبار علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة100

69,282003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًشكور الدٌن نور انفالالقانون كلٌةبغداد جامعة101

69,202003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهللا عبد علً رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة102

69,112003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعداي ثامر اطٌافالقانون كلٌةبغداد جامعة103

69,072003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهاتف فائق منالالقانون كلٌةبغداد جامعة104

69,022003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحسن الصاحب عبد سعادالقانون كلٌةبغداد جامعة105

68,952003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد جاسم مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة106

68,922003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعذاب محسن عديالقانون كلٌةبغداد جامعة107

68,902003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهللا جار برٌسم وفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة108

68,882003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسن كاظم حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة109

68,842003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعناد سلمان مازنالقانون كلٌةبغداد جامعة110

68,782003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرشٌد صالح شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة111

68,782003/2002صباحً/ الدوراالولذكرسودانًعاقلة ابو الوهاب عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة112

68,762003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد جاسم نورالقانون كلٌةبغداد جامعة113

68,692003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلوان ٌحٌى حسنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة114

68,662003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًنعٌثل جبار حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة115

68,592003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًالحسن عبد اكرم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة116

68,512003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد جبار صدامالقانون كلٌةبغداد جامعة117

68,452003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجالل هشام هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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68,392003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالحسن عبد علً فادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة119

68,212003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهللا عبد اسماعٌل هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة120

67,912003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنصٌف عدنان مٌسونالقانون كلٌةبغداد جامعة121

67,882003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالحسن عبد بشٌر زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة122

67,792003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد سامً دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة123

67,782003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًصحٌن جعفر حامدالقانون كلٌةبغداد جامعة124

67,712003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًداود منتصرصبٌحالقانون كلٌةبغداد جامعة125

67,652003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًفاضل جهاد خلودالقانون كلٌةبغداد جامعة126

67,612003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًثامر القادر عبد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة127

67,592003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمجٌد جبر زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة128

67,572003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًشراتً مسلم ذكرىالقانون كلٌةبغداد جامعة129

67,552003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجبار علً زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة130

67,502003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاحمد هاشم منىالقانون كلٌةبغداد جامعة131

67,442003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًطه جلٌل سمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة132

67,282003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًبهجت فكرت جهانالقانون كلٌةبغداد جامعة133

67,262003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًكاظم محمود قتٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة134

66,902003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجرٌد علً عبد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة135

66,802003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد جودت زٌارالقانون كلٌةبغداد جامعة136

66,712003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاالمٌر عبد عدنان نورالقانون كلٌةبغداد جامعة137

66,712003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلً عبد صالح اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة138

66,702003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًخشٌن كاظم زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة139

66,652003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًبدن صبري ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة140

66,612003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًراضً حمزة شوقًالقانون كلٌةبغداد جامعة141

66,612003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمحمود فالح احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة142
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66,612003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجاسم حسن شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة143

66,562003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًسلطان تركً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة144

66,472003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالجبار عبد زهٌر رٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة145

66,452003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجبار خلف وجدانالقانون كلٌةبغداد جامعة146

66,452003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسلمان الهادي عبد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة147

66,442003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالحمٌد عبد ادٌب االءالقانون كلٌةبغداد جامعة148

66,432003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعاشور احمد حسنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة149

66,392003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجافل مراد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة150

66,392003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن محمد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة151

66,242003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهللا عبد الرضا عبد نوراالقانون كلٌةبغداد جامعة152

66,242003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًسالم سعود خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة153

66,122003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًهادي محسن حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة154

66,062003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسن مطر عبد وفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة155

66,042003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًفرحان جبار شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة156

66,022003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًابراهٌم صالح هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة157

65,992003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًوناس ظاهر ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة158

65,992003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًناٌف الواحد عبد لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة159

65,972003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًنمل طعمة حاتمالقانون كلٌةبغداد جامعة160

65,912003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعالوي طالب بسامالقانون كلٌةبغداد جامعة161

65,902003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلً حسٌن رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة162

65,902003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًابراهٌم فوزي مناهلالقانون كلٌةبغداد جامعة163

65,832003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاحمد شهاب شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة164

65,822003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًموسى حسٌن بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة165

65,822003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعبد فاضل اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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65,692003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسلمان كمال جوانالقانون كلٌةبغداد جامعة167

65,672003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد الكرٌم عبد مٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة168

65,612003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمجٌد جمعة سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة169

65,602003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًصابون هللا عبد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة170

65,552003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجاسم خضر فاتنالقانون كلٌةبغداد جامعة171

65,512003/2002صباحً/ الدوراالولذكرفلسطٌنًمحمود الفتاح عبد ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة172

65,342003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًدلول فٌصل رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة173

65,272003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجاسم محمد منتصرالقانون كلٌةبغداد جامعة174

65,272003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًفرحان سالم ثائرالقانون كلٌةبغداد جامعة175

65,262003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعزٌز العالً عبد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة176

65,232003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاحمد الستار عبد اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة177

65,222003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحمد برجس نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة178

65,212003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجاسم نصٌف شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة179

65,182003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًقاسم االمٌر عبد مٌسونالقانون كلٌةبغداد جامعة180

65,182003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعالوي محمد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة181

65,172003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحمد جاسم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة182

65,082003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًكاظم نجم الهامالقانون كلٌةبغداد جامعة183

65,072003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًكرٌمان جاسم سرابالقانون كلٌةبغداد جامعة184

65,052003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمصلح سرحان عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة185

65,032003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًشٌبة طالل احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة186

64,982003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعبود الرزاق عبد نبراسالقانون كلٌةبغداد جامعة187

64,952003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلوان كامل سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة188

64,932003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسٌن سلطان زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة189

64,852003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًخضٌر كرٌم ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة190
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64,732003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعباس علً عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة191

64,712003/2002صباحً/ الدوراالولانثىفلسطٌنًعلً صالح رندةالقانون كلٌةبغداد جامعة192

64,632003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجبر حمٌد لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة193

64,602003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسٌن نعمة ٌاسمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة194

64,582003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًٌارا حسٌن سنارٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة195

64,312003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًابراهٌم فاضل اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة196

64,292003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد قاسم ماجدةالقانون كلٌةبغداد جامعة197

64,252003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد خلٌل مٌادةالقانون كلٌةبغداد جامعة198

64,232003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحداوي مكطوف نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة199

64,112003/2002صباحً/ الدوراالولذكراردنًحسن الحلٌم عبد ناظمالقانون كلٌةبغداد جامعة200

64,102003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًالفً احمد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة201

64,082003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًهللا عبد احمد حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة202

64,072003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسلمان رشم دنٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة203

63,962003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًزغٌر هاشم سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة204

63,942003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمراد دوهان هللا عطاالقانون كلٌةبغداد جامعة205

63,932003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًهاشم االمٌر عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة206

63,892003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعثمان عدنان محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة207

63,842003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمهدي حمكً علًالقانون كلٌةبغداد جامعة208

63,732003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًفندي زامل مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة209

63,622003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرشٌد الحمٌد عبد جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة210

63,602003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًهللا عبد نجم زٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة211

63,602003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًكاظم جواد خنساءالقانون كلٌةبغداد جامعة212

63,582003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسن كرٌم رناالقانون كلٌةبغداد جامعة213

63,562003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًخضر الجبار عبد حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة214
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63,502003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًقرداش اسعد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة215

63,402003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجاسم جعفر االءالقانون كلٌةبغداد جامعة216

63,392003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًشاطً عاشور سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة217

63,342003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالوهاب عبد الرزاق عبد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة218

63,352003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًاوحٌد قاسم حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة219

63,302003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهللا عبد الحسٌن عبد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة220

63,242003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحمادي احمد الرحمن عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة221

63,202003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًإبراهٌم خلٌل محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة222

63,102003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًإسماعٌل حمود مروانالقانون كلٌةبغداد جامعة223

63,062003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجواد فرحان عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة224

63,042003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعٌدان زغٌر بتولالقانون كلٌةبغداد جامعة225

62,982003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعبد علً سرابالقانون كلٌةبغداد جامعة226

62,962003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًشمخً سلمان فرحانالقانون كلٌةبغداد جامعة227

62,772003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعامر إبراهٌم معنالقانون كلٌةبغداد جامعة228

62,772003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجواد محمد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة229

62,632003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً عذاب ثائرالقانون كلٌةبغداد جامعة230

62,612003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجاسم جدوع مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة231

62,592003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد طارق دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة232

62,462003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعبٌد جبار منذرالقانون كلٌةبغداد جامعة233

62,452003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعمر القادر عبد شٌرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة234

62,442003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًقاسم هاشم حالالقانون كلٌةبغداد جامعة235

62,422003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًٌاسٌن شرٌف محمد وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة236

62,412003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد إسماعٌل احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة237

62,232003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمود الحلٌم عبد ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة238
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62,182003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًموسى عٌدي حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة239

62,132003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًإبراهٌم هادي ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة240

62,102003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحمادي نواف انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة241

62,092003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسلمان حمٌد سلٌمةالقانون كلٌةبغداد جامعة242

62,082003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًموسى عمران رناالقانون كلٌةبغداد جامعة243

2003/2002---,62صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعطٌة حنٌن زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة244

61,992003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجاسم حافظ هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة245

61,922003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًإبراهٌم محمد باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة246

61,872003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسن نعٌم زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة247

61,722003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمسرهد طراد حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة248

61,592003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسٌن الجبار عبد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة249

61,572003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًناٌف رافد ٌاسمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة250

61,442003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمهدي حلو أملالقانون كلٌةبغداد جامعة251

61,442003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسن سعدي أفراحالقانون كلٌةبغداد جامعة252

61,432003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًدحام عدنان عائشةالقانون كلٌةبغداد جامعة253

61,422003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنجم سهٌل فاتنالقانون كلٌةبغداد جامعة254

61,412003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًسعود كامل مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة255

61,352003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًصالح ٌاسٌن موفقالقانون كلٌةبغداد جامعة256

61,162003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمفتن عباس إسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة257

61,152003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًهللا عبد كٌطان حامدالقانون كلٌةبغداد جامعة258

61,072003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًثامر صبٌح عديالقانون كلٌةبغداد جامعة259

61,062003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًإبراهٌم ٌحٌى غٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة260

60,922003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهداد زوٌد نبراسالقانون كلٌةبغداد جامعة261

60,902003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمحسن عدنان حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة262



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

60,902003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسلمان احمد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة263

60,862003/2002صباحً/ الدوراالولذكراردنًمٌشٌل منذر سٌمونالقانون كلٌةبغداد جامعة264

60,822003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًغٌاض كاظم نهادالقانون كلٌةبغداد جامعة265

60,742003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحمٌد الرضا عبد عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة266

60,742003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمود سالم شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة267

60,702003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد حمودي إسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة268

60,602003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًساٌر عباس لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة269

60,392003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًسلمان علً عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة270

60,332003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسلمان ثجٌل رواءالقانون كلٌةبغداد جامعة271

60,292003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنوري محمد تابانالقانون كلٌةبغداد جامعة272

60,142003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجوعان حسٌن حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة273

60,022003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًناٌف حاتم لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة274

60,012003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًطاهر رحٌم سمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة275

59,962003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرشٌد خزعل اكرامالقانون كلٌةبغداد جامعة276

59,822003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًذٌاب طه فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة277

59,822003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًفالح احمد انوارالقانون كلٌةبغداد جامعة278

59,592003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًنجم الواحد عبد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة279

59,552003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًالكرٌم عبد احمد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة280

59,552003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًطعمة الوهاب عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة281

59,542003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًشفٌق اللطٌف عبد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة282

59,392003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًناصر فارس انعامالقانون كلٌةبغداد جامعة283

59,352003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحٌدر عبد زمزمالقانون كلٌةبغداد جامعة284

59,222003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحً فؤاد رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة285

58,942003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًنعمة إسماعٌل ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة286
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58,932003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن جاسم حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة287

58,892003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًإسماعٌل محمود اسعدالقانون كلٌةبغداد جامعة288

58,652003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًثابت سمٌر سنانالقانون كلٌةبغداد جامعة289

58,592003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًرستم الدٌن قطب علًالقانون كلٌةبغداد جامعة290

58,552003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعبد غازي اسعدالقانون كلٌةبغداد جامعة291

58,412003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسن فالح عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة292

58,412003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجاسم عٌدان باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة293

58,162003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًناجً عامر نورالقانون كلٌةبغداد جامعة294

57,632003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًكرٌم اللطٌف عبد سراجالقانون كلٌةبغداد جامعة295

57,062003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًزٌدان فاضل وائلالقانون كلٌةبغداد جامعة296

56,372003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعبد ناصر زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة297

77,052003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد محمود مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة298

67,152003/2002صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاحمد ٌوسف جاالكالقانون كلٌةبغداد جامعة299

60,902003/2002صباحً/ الدوراالولذكرعراقًخضر رسول برهانالقانون كلٌةبغداد جامعة300

72,032003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحلبوص عبود دلشادالقانون كلٌةبغداد جامعة301

70,042003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًاحمد جاسم انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة302

70,012003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًعودة غضبان إٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة303

66,652003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحسٌن علً حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة304

66,612003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًلفته محسن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة305

66,492003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًسالم صبحً زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة306

66,042003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًجبار مراد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة307

65,552003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًالعزي سعد المبروكالقانون كلٌةبغداد جامعة308

65,492003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًجمعة ثامر سمرالقانون كلٌةبغداد جامعة309

64,952003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًجاسم ادهام شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة310
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64,192003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًالصاحب عبد مطشر منالالقانون كلٌةبغداد جامعة311

63,842003/2002صباحً/ الدورالثانًذكراردنًٌاسٌن محمد أٌوب انسالقانون كلٌةبغداد جامعة312

63,702003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًعلً عزٌز جعفرالقانون كلٌةبغداد جامعة313

63,432003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحمادي احمد خضرالقانون كلٌةبغداد جامعة314

63,422003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحسٌن علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة315

62,242003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًٌاسٌن ثجٌل سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة316

61,572003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًصبار اعبٌد ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة317

61,492003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىفلسطٌنًسلٌمان محمد منىالقانون كلٌةبغداد جامعة318

61,342003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًبردان كاظم سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة319

60,912003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىتونسًعمري علً أمالالقانون كلٌةبغداد جامعة320

60,762003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًسعدون علً علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة321

60,482003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًادهم هللا عبد أشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة322

60,202003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًزنوب مهدي باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة323

60,032003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًمحمود الدٌن صالح إٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة324

60,022003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًسلٌمان غالب رامًالقانون كلٌةبغداد جامعة325

60,422003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًزبون صالح احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة326

59,752003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد حازم مروانالقانون كلٌةبغداد جامعة327

59,682003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحبٌب الرضا عبد زٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة328

59,502003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًصالح كاظم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة329

59,492003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًعواد رشٌد ٌوسفالقانون كلٌةبغداد جامعة330

59,482003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًمهدي حافظ احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة331

59,052003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًعبٌد جبار ناطقالقانون كلٌةبغداد جامعة332

59,052003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًذٌاب فوزي بسمةالقانون كلٌةبغداد جامعة333

58,822003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًأمٌن شكور محسنالقانون كلٌةبغداد جامعة334
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58,552003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًالرحمن عبد المجٌد عبد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة335

58,122003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحمد حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة336

57,902003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًعلوان الحسٌن عبد أثٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة337

57,782003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًعبادة فالح حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة338

57,462003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًخلٌفة عوض احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة339

57,032003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًحمد عبد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة340

56,522003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًإبراهٌم علً مٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة341

56,222003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد قاسم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة342

55,592003/2002صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًحبٌب ظاهر رحابالقانون كلٌةبغداد جامعة343

55,832003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًعلً عصام علًالقانون كلٌةبغداد جامعة344

55,702003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرفلسطٌنًخلف محمد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة345

54,192003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًالغنً عبد محمد جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة346

66,452003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًصالح محمد خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة347

59,702003/2002صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد إسماعٌل اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة348
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77,282003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًإسماعٌل حقً قٌصرالقانون كلٌةبغداد جامعة1

75,562003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًحمد كرٌم سهامالقانون كلٌةبغداد جامعة2

74,632003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًمهدي اكرم هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة3

74,512003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًالكرٌم عبد إبراهٌم خلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة4

73,612003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحمٌد  اكرم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة5

73,242003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًسلمان محمود ضرغامالقانون كلٌةبغداد جامعة6

72,952003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًحمٌد قاسم وئامالقانون كلٌةبغداد جامعة7

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء

 2003/2002 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن
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72,172003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسٌن ترتٌب عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة8

71,792003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًٌوسف عدنان فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة9

71,542003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًنوري رغٌد هناديالقانون كلٌةبغداد جامعة10

70,722003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسٌن سعدي سرمدالقانون كلٌةبغداد جامعة11

70,562003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًجاسم علً ناصرالقانون كلٌةبغداد جامعة12

70,522003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًعلوان هاشم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة13

70,262003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًالزهرة عبد سعدون عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة14

70,072003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًالهادي عبد وائل علًالقانون كلٌةبغداد جامعة15

70,042003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسن إبراهٌم محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة16

69,512003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًخلف لطٌف سوسنالقانون كلٌةبغداد جامعة17

69,442003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًعودة فٌصل غازيالقانون كلٌةبغداد جامعة18

69,322003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًعبد كرٌم غانمالقانون كلٌةبغداد جامعة19

69,242003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًصبري احمد إٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة20

69,072003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًمحمد حسٌن عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة21

68,702003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًجبار الستار عبد عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة22

68,562003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًنصٌف إبراهٌم سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة23

68,542003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًتوفٌق حمدي رافدالقانون كلٌةبغداد جامعة24

68,272003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحمدان حسٌب عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة25

68,272003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًمزٌعل فلٌح فتحٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة26

68,112003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًاحمد عواد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة27

67,972003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًبسٌم محمد بلقٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة28

67,822003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًجاسم اللطٌف عبد صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة29

67,362003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًجواد جاسم قٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة30

67,332003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحمٌد مؤنس رحٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة31
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66,682003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمنه حمود نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة32

66,612003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًالنبً عبد مجبل زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة33

66,482003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًخلف زٌدان بشارالقانون كلٌةبغداد جامعة34

66,342003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًشنشول جواد كلثومالقانون كلٌةبغداد جامعة35

66,202003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًاحمد محمد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة36

66,142003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًكاظم الحمٌد عبد دٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة37

66,062003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًاحمد عزٌز مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة38

66,042003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًمحمد جاسم كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة39

65,892003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًوحٌد محمد أمالالقانون كلٌةبغداد جامعة40

65,862003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسٌن سلمان رسولالقانون كلٌةبغداد جامعة41

65,802003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًقنبر جعفر ودادالقانون كلٌةبغداد جامعة42

65,792003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًخلف احمد عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة43

65,772003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًرضا حسن أسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة44

65,742003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًمحمد عبٌد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة45

65,702003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًمحسن عرار عزٌزالقانون كلٌةبغداد جامعة46

65,512003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحكٌم مصطفى محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة47

65,442003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًشمخً شهٌد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة48

65,432003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحنا أنٌس اندرسالقانون كلٌةبغداد جامعة49

65,432003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًسلمان مجٌد ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة50

65,372003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًصالح حامد الحمٌد عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة51

65,042003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسن غازي عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة52

65,012003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًعلً احمد سلمانالقانون كلٌةبغداد جامعة53

64,892003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًكرٌم جبار ستارالقانون كلٌةبغداد جامعة54

64,852003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًمحمد منصور كٌنارالقانون كلٌةبغداد جامعة55
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64,662003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًعباس علً لمٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة56

64,542003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًكاطع الغنً عبد مظفرالقانون كلٌةبغداد جامعة57

64,512003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًهادي جواد ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة58

64,422003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًهادي محب مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة59

64,372003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًطرفه هللا عبد مجٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة60

64,172003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًعبٌد صبري مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة61

64,152003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًعراك كرٌم حكٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة62

64,102003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًاحمد شعٌب محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة63

64,072003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسٌن اكرم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة64

63,992003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحدٌد سعدي عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة65

63,442003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًجاسم حسٌن نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة66

63,362003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًرحٌم فؤاد وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة67

63,362003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًإبراهٌم خلٌل برهانالقانون كلٌةبغداد جامعة68

63,312003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًعبد نجم هانًالقانون كلٌةبغداد جامعة69

63,292003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًتالً الحسٌن عبد جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة70

63,272003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًجاسم إبراهٌم بانالقانون كلٌةبغداد جامعة71

63,262003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًمهدي لطٌف ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة72

63,252003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعلً إسماعٌل مدحتالقانون كلٌةبغداد جامعة73

63,102003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسٌن إبراهٌم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة74

63,002003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًإبراهٌم فاٌق سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة75

62,972003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسٌن محمد جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة76

62,962003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًراشد هللا عبد هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة77

62,952003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًكامل محمد صفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة78

62,952003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسن حلٌم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة79
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62,942003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسان زامل الرضا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة80

62,872003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًبدن حسن وهبالقانون كلٌةبغداد جامعة81

62,832003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًتقً سلٌم سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة82

62,802003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًعرمان مطشر حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة83

62,772003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًجودة كاظم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة84

62,742003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًصبح عٌاش الرحمن عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة85

62,712003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًعلً عباس اعتمادالقانون كلٌةبغداد جامعة86

62,652003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجابر محسن ثائرالقانون كلٌةبغداد جامعة87

62,612003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًكرٌم نعٌم كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة88

62,522003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًمطرود جندٌل عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة89

62,392003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًحمٌد صباح نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة90

62,372003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًمصطفى فاضل فؤادالقانون كلٌةبغداد جامعة91

62,312003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًخلف جادر عاهدالقانون كلٌةبغداد جامعة92

62,262003/2002مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًطارش حنون سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة93

62,212003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًعباس حسن عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة94

62,152003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًجمعة الزهرة عبد رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة95

62,142003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًٌاسٌن الخالق عبد حارثالقانون كلٌةبغداد جامعة96

61,962003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعناد عادي محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة97

61,932003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًقهٌر مقبل باللالقانون كلٌةبغداد جامعة98

61,872003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًصٌهود محمد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة99

61,792003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًكاظم جاسم خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة100

61,722003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًرسن منهل سعادالقانون كلٌةبغداد جامعة101

61,662003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًكاظم شلهم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة102

61,652003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًمحسن عدنان اكرمالقانون كلٌةبغداد جامعة103
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61,652003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالكرٌم عبد هللا جار احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة104

61,622003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسٌن طارق محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة105

61,612003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًصالح خلٌفة شهٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة106

61,602003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًإبراهٌم هاشم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة107

61,602003/2002مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًصالح جواد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة108

61,562003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًجسام مسلم نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة109

61,442003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًٌاسر خلٌل جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة110

61,392003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالرحمن عبد فرج صادقالقانون كلٌةبغداد جامعة111

61,332003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحمزة الهادي عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة112

61,292003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًشهاب مصطفى احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة113

61,162003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًرشٌد محمود رشٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة114

61,102003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًنهابة الرزاق عبد ثائرالقانون كلٌةبغداد جامعة115

61,072003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعلً كاظم جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة116

61,022003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًحمودي كنعان مروجالقانون كلٌةبغداد جامعة117

61,012003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالعابدٌن زٌن شكور ٌوكسلالقانون كلٌةبغداد جامعة118

60,972003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًكاظم عاشور إٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة119

60,822003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًعبود طالب زهرةالقانون كلٌةبغداد جامعة120

60,792003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالحسٌن عبد وادي علًالقانون كلٌةبغداد جامعة121

60,772003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحمٌد ناجً الكرٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة122

60,772003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًرسن رشٌد مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة123

60,672003/2002مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًالوهاب عبد فاضل شهلةالقانون كلٌةبغداد جامعة124

60,652003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمشط عبود نجمالقانون كلٌةبغداد جامعة125

60,612003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًمحمد عبد مهدي احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة126

60,562003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًخماس إبراهٌم الهامالقانون كلٌةبغداد جامعة127
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60,562003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجواد مهدي فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة128

60,452003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًنجم طالب بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة129

60,392003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًطه حسن جاسم ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة130

60,342003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًعبٌد الودود عبد سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة131

60,242003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًعبد خلف حسنٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة132

60,202003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًكباشً سلمان سعادالقانون كلٌةبغداد جامعة133

60,172003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسن الئق فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة134

60,162003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجلوب ٌاسٌن السمٌع عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة135

60,162003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد الكرٌم عبد الدٌن صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة136

60,142003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًتركً موالن سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة137

60,132003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًمصلح مزٌون مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة138

60,062003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًساكن طارق زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة139

60,052003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًحسن صفاء ٌسرىالقانون كلٌةبغداد جامعة140

59,982003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًذٌاب خالد ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة141

59,972003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًرمضان سلٌمان مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة142

59,932003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًكاظم محمد الرسول عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة143

59,912003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًكامل صبار حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة144

59,912003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسون اكرم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة145

59,772003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًقاسم هللا عبد ساهرالقانون كلٌةبغداد جامعة146

59,612003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًالحسٌن عبد فخري مٌادةالقانون كلٌةبغداد جامعة147

59,572003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًزاٌر سهر حبٌبالقانون كلٌةبغداد جامعة148

59,562003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًحسٌن محسن سعادالقانون كلٌةبغداد جامعة149

59,532003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًحسن صائب ابتهالالقانون كلٌةبغداد جامعة150

59,502003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسٌن الرضا عبد ٌوسفالقانون كلٌةبغداد جامعة151
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59,492003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًلفتة مطلك ٌونسالقانون كلٌةبغداد جامعة152

59,452003/2002مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًالملك عبد علً أمٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة153

59,392003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسن الزهرة عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة154

59,352003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًرجب حامد ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة155

59,342003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسٌن مؤٌد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة156

59,332003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعلً محمد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة157

59,172003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًكافً مطلوب نصٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة158

59,072003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًخماس سبع عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة159

58,892003/2002مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًمرولً شٌرمامً إٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة160

58,792003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًكاظم هندي جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة161

58,612003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًعلً نعمة زهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة162

58,522003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحمٌد محمد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة163

58,502003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًإسماعٌل حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة164

58,482003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًجالل صبٌح عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة165

58,332003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًزٌهان حسٌن الرحٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة166

58,292003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًاحمد كمال احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة167

58,282003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًعمران محسن جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة168

58,242003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًفرحان هالل كرٌم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة169

58,212003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًاحمد لفتة مالكالقانون كلٌةبغداد جامعة170

58,122003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسن محمد هللا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة171

58,002003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًعٌدان عبد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة172

58,002003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًدفلة خالد العباس عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة173

58,002003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالقادر عبد محمد سعودالقانون كلٌةبغداد جامعة174

57,892003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًباقر حسام حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة175
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57,842003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًكاطع الحمزة عبد افتخارالقانون كلٌةبغداد جامعة176

57,812003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًمحمد نجم كمال قٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة177

57,802003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعلً محمد رفعت قحطانالقانون كلٌةبغداد جامعة178

57,712003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًنهاد سعٌد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة179

57,632003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًلفتة حسٌن عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة180

57,522003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعلوان حسن جابرالقانون كلٌةبغداد جامعة181

57,522003/2002مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًناجً الرحٌم عبد لٌلىالقانون كلٌةبغداد جامعة182

57,502003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًفرحان علً غفوريالقانون كلٌةبغداد جامعة183

57,422003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًغضب شندي األمٌر عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة184

57,382003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعلً حسن سلطانالقانون كلٌةبغداد جامعة185

57,222003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًنعمة محمد راضًالقانون كلٌةبغداد جامعة186

57,192003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحنا كوركٌس نصٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة187

57,162003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًعطٌة فتنان الحسٌن عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة188

57,152003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجاسم لطٌف عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة189

57,082003/2002مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًحسٌن فرج الحسٌن عبد أملالقانون كلٌةبغداد جامعة190

57,032003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعباس محسن حامدالقانون كلٌةبغداد جامعة191

56,932003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعلً محمد طالبالقانون كلٌةبغداد جامعة192

56,772003/2002مسائً/ االول الدورانثىعراقًنجم حسٌن مٌساءالقانون كلٌةبغداد جامعة193

56,492003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسن ٌاسٌن المنعم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة194

56,292003/2002مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًسلمان علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة195

56,232003/2002مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًزٌدان كاظم بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة196

56,102003/2002مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًمظلوم جاسم فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة197

56,062003/2002مسائً/ االول الدورذكرعراقًالحسن عبد هللا عبد قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة198


