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

82,212004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًصالح مشعل فائقالقانون كلٌةبغداد جامعة1

81,852004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً عبد فائق ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة2

80,512004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًسلمان داود رغداءالقانون كلٌةبغداد جامعة3

80,462004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًابراهٌم شكر لماسالقانون كلٌةبغداد جامعة4

80,022004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًاالمٌر عبد عدنان لبنىالقانون كلٌةبغداد جامعة5

79,872004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًاسود جاسم واثقالقانون كلٌةبغداد جامعة6

79,772004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًالحسن عبد هللا عبد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة7

79,592004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم الصاحب عبد اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة8

79,192004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًصٌهود نعمة بسمةالقانون كلٌةبغداد جامعة9

78,652004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن ابراهٌم اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة10

78,522004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًصادق طالب نوراالقانون كلٌةبغداد جامعة11

78,402004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن ناصر منىالقانون كلٌةبغداد جامعة12

77,312004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم فاضل ازهرالقانون كلٌةبغداد جامعة13

77,252004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًٌاسر ٌوسف محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة14

77,222004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًاسماعٌل كاظم حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة15

76,972004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمٌد طالب نوارالقانون كلٌةبغداد جامعة16

76,932004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًظاهر فوزي همسةالقانون كلٌةبغداد جامعة17

76,802004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمود جعفر احالمالقانون كلٌةبغداد جامعة18

76,792004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمود شكر صمودالقانون كلٌةبغداد جامعة19

76,762004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًموسى جعفر عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة20

76,372004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًدلً عبد جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة21

76,342004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًجمعة علً جهادالقانون كلٌةبغداد جامعة22
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76,322004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد حسن رفٌدةالقانون كلٌةبغداد جامعة23

75,792004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًالكرٌم عبد قٌس بشٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة24

75,542004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد جسام حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة25

75,442004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم علً عبد سمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة26

75,412004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً فرحان وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة27

75,152004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًجمعة زاحم رناالقانون كلٌةبغداد جامعة28

74,952004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف لطٌف قٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة29

74,902004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًكامل االله عبد عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة30

74,872004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًلفته صباح رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة31

74,752004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًابراهٌم خلٌل نورالقانون كلٌةبغداد جامعة32

74,612004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًسعٌد الهادي عبد لمٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة33

74,502004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًجودة حسٌن سعٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة34

74,362004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًاسماعٌل باسم زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة35

74,362004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعدنان السالم عبد مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة36

74,152004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًدنبوس علً خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة37

74,102004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمالح عزٌز سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة38

74,002004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًرسول منٌر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة39

73,992004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًكرٌم صابر شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة40

73,892004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًجرٌان عداي ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة41

73,782004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًعداي ناهض علًالقانون كلٌةبغداد جامعة42

73,522004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًسعٌد محمد زكرٌا االءالقانون كلٌةبغداد جامعة43

73,512004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًنواف عادل بكرالقانون كلٌةبغداد جامعة44

73,492004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًولً بندر نهادالقانون كلٌةبغداد جامعة45

73,362004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًزٌدان محمد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة46



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

73,352004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًداود سلمان ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة47

73,242004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًالكرٌم عبد فؤاد وسناءالقانون كلٌةبغداد جامعة48

73,152004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد احمد بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة49

73,092004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًالزهرة عبد فهد رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة50

72,972004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًالسادة عبد احمد بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة51

72,902004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعٌسى هادي سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة52

72,892004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد هاشم سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة53

72,832004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبٌد حاتم نهلةالقانون كلٌةبغداد جامعة54

72,602004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمد دحام وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة55

72,572004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًهادي غالب مروجالقانون كلٌةبغداد جامعة56

72,362004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن عدنان جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة57

72,332004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد عبٌد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة58

72,312004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم عدنان محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة59

72,302004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًعطا عباس احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة60

72,232004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًسادر ساعً عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة61

72,092004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًفعل سلمان فرحانالقانون كلٌةبغداد جامعة62

72,032004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمد شاكر مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة63

71,922004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم هٌالن اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة64

71,832004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمود محمد اٌثارالقانون كلٌةبغداد جامعة65

71,822004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًلطٌف قدرة زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة66

71,752004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًبكر قحطان جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة67

71,642004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلوان حسٌن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة68

71,392004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًالكرٌم عبد فاروق حالالقانون كلٌةبغداد جامعة69

71,322004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد كاظم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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71,132004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاظم عدنان اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة71

71,102004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًهادي ثامر ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة72

70,882004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمصلح جبار هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة73

70,832004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًسالم مدحت سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة74

70,772004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاظم شنون سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة75

70,742004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًهللا عبد نجم اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة76

70,662004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًنعمان فاضل خنساءالقانون كلٌةبغداد جامعة77

70,652004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس ابراهٌم جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة78

70,402004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد زهٌر عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة79

70,382004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمزة صالل محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة80

70,292004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمصطاف حسن وفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة81

70,212004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعٌدان حسن االءالقانون كلٌةبغداد جامعة82

70,142004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًسعٌد مجٌد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة83

70,122004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًحبٌب محمد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة84

70,072004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًنعمة كاظم ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة85

70,032004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًنجم سعدي حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة86

70,022004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبادي منحر زاهرالقانون كلٌةبغداد جامعة87

69,962004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس محمد باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة88

69,832004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن دالور سورانالقانون كلٌةبغداد جامعة89

69,742004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلٌل حكمت صدىالقانون كلٌةبغداد جامعة90

69,742004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًهادي علً رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة91

69,742004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمرشد علً شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة92

69,652004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم كاتب جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة93

69,482004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًزكً محمد زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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69,452004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد مطشر رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة95

69,452004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمهاوي محمد سمارالقانون كلٌةبغداد جامعة96

69,392004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمود محمد حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة97

69,382004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً خالد زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة98

69,282004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًعجوب جبار محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة99

69,212004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد علً سهامالقانون كلٌةبغداد جامعة100

68,942004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمنشد خٌون حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة101

68,932004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًخزعل كاظم منىالقانون كلٌةبغداد جامعة102

68,772004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمطلك مهدي احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة103

68,722004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم جمال رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة104

68,652004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًربٌع صالح محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة105

68,652004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًصالح حٌدر والءالقانون كلٌةبغداد جامعة106

68,622004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًهللا عبد لطفً شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة107

68,552004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن علً حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة108

68,452004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًالرزاق عبد سعدي اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة109

68,182004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًخلٌل حكمت ذكرىالقانون كلٌةبغداد جامعة110

68,182004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحسن عجٌل حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة111

68,062004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد حسٌن لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة112

67,982004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم الرحٌم عبد صباالقانون كلٌةبغداد جامعة113

67,922004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحاجم فٌصل رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة114

67,912004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد جمعة رناالقانون كلٌةبغداد جامعة115

67,622004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًجسام جالل هٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة116

67,532004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًهاشم ظافر خلودالقانون كلٌةبغداد جامعة117

67,482004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن كاظم االءالقانون كلٌةبغداد جامعة118



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

67,482004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسلمان شنٌور زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة119

67,362004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمصطفى غالب هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة120

67,332004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًنومان ثابت عهودالقانون كلٌةبغداد جامعة121

67,332004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن علً عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة122

67,322004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن محمد قاسم اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة123

67,292004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالحسٌن عبد سلمان اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة124

67,132004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعصاد العباس عبد رونقالقانون كلٌةبغداد جامعة125

67,132004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحبٌب جابر انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة126

67,092004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن حمٌد سمٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة127

66,842004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد نجم رناالقانون كلٌةبغداد جامعة128

66,812004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًهادي مشكور قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة129

66,812004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمادي مزعل قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة130

66,792004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًالزهرة عبد رٌاض علًالقانون كلٌةبغداد جامعة131

66,602004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبادي عباس اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة132

66,542004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًصالح مهدي ارٌجالقانون كلٌةبغداد جامعة133

66,522004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن صدام مٌساءالقانون كلٌةبغداد جامعة134

66,472004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًجالب حسن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة135

66,442004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد احمد حالالقانون كلٌةبغداد جامعة136

66,342004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًطه كاظم اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة137

66,302004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمٌد رٌكان فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة138

66,282004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحٌسن خلف رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة139

66,242004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًزبون جاسم حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة140

66,232004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمالك الفتاح عبد باللالقانون كلٌةبغداد جامعة141

66,092004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًفرحان حٌدر عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة142
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66,002004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًداود فوزي محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة143

65,962004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًقند علً سعٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة144

65,952004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًوحٌلً دٌنار انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة145

65,842004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًابراهٌم اسماعٌل علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة146

65,812004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبد علً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة147

65,802004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد حامد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة148

65,792004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالكرٌم عبد حسن انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة149

65,702004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًهادي عاصم رؤٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة150

65,702004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًصادق تحسٌن حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة151

65,592004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًفاضل بكر منارالقانون كلٌةبغداد جامعة152

65,552004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًخمٌس حاتم رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة153

65,552004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًكامل االله عبد تحسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة154

65,452004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًاسماعٌل داود رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة155

65,362004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن جبار نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة156

65,362004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًثكب راضً عفافالقانون كلٌةبغداد جامعة157

65,322004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمالك خلف زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة158

65,252004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعٌسى حسٌن رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة159

65,162004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًفانوس قبٌل فوزٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة160

65,062004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًفٌاض علً عثمانالقانون كلٌةبغداد جامعة161

65,042004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًجبار علً السالم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة162

65,032004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً رشٌد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة163

64,962004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًفؤاد هشام سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة164

64,932004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد طالب زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة165

64,832004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًبطرس ماجد غادةالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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64,692004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد حسٌن سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة167

64,692004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًابراهٌم صبٌح فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة168

64,682004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد سالم بانالقانون كلٌةبغداد جامعة169

64,652004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًخلٌل محمد قادسٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة170

64,622004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًطه الجبار عبد حواءالقانون كلٌةبغداد جامعة171

64,512004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًبٌومً حسٌن هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة172

64,452004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًدحام مهدي اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة173

64,442004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبد هللا عطا احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة174

64,362004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد المبروك بن هللا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة175

64,182004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمد علً حالالقانون كلٌةبغداد جامعة176

64,172004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًخضٌر هاشم هشامالقانون كلٌةبغداد جامعة177

64,162004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًسابط جبار عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة178

64,152004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمجٌد الحسٌن عبد مجٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة179

64,092004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم محمد اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة180

64,042004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد مهدي عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة181

63,992004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًبوري ناٌف رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة182

63,982004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحسن حمٌد انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة183

63,962004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًنصر علً لؤيالقانون كلٌةبغداد جامعة184

63,952004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد الرحٌم عبد سمرالقانون كلٌةبغداد جامعة185

63,902004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًابراهٌم عدنان ورودالقانون كلٌةبغداد جامعة186

63,902004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلً احمٌد مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة187

63,752004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم نزار قتٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة188

63,752004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًبطرس ماجد مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة189

63,652004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًجٌثوم هادي حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة190



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

63,622004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًغازي خلٌل رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة191

63,612004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن الهادي عبد رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة192

63,532004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد شهاب رفلالقانون كلٌةبغداد جامعة193

63,522004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًناصر حمٌد الراالقانون كلٌةبغداد جامعة194

63,502004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًرحٌم اٌاد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة195

63,422004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًكرٌم هادي سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة196

63,332004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسعود نائب مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة197

63,292004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحمزة شهٌد اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة198

63,232004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًخلف الرضا عبد عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة199

63,042004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًابراهٌم حمٌد بانالقانون كلٌةبغداد جامعة200

62,992004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًعارف عادل عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة201

62,962004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن قاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة202

62,922004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً حسٌن زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة203

62,922004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًوهاب المنعم عبد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة204

62,912004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمصطفى محمود سهىالقانون كلٌةبغداد جامعة205

62,872004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمٌد علً سؤددالقانون كلٌةبغداد جامعة206

62,842004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً جعفر الحسن ابوالقانون كلٌةبغداد جامعة207

62,812004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن احمد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة208

62,782004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمٌد الجبار عبد زٌدونالقانون كلٌةبغداد جامعة209

62,592004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًماطر عبٌد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة210

62,502004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمكطوف نعمة سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة211

62,362004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًخلٌفة عبد لٌلىالقانون كلٌةبغداد جامعة212

62,242004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحسن محمد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة213

62,232004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمهدي فالح محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة214
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62,102004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًفلٌح احمد حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة215

62,052004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعبٌد عباس نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة216

62,022004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًهللا عبد كرجً ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة217

62,012004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحمود عزاوي قحطانالقانون كلٌةبغداد جامعة218

61,992004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد كاظم وعودالقانون كلٌةبغداد جامعة219

61,882004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًداود علً الهدى نورالقانون كلٌةبغداد جامعة220

61,842004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن احرٌجه منتهىالقانون كلٌةبغداد جامعة221

61,792004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد جاسم منىالقانون كلٌةبغداد جامعة222

61,762004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمنفر محمد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة223

61,692004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد جاسم ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة224

61,692004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًسعٌد صالح ارٌجالقانون كلٌةبغداد جامعة225

61,632004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًداود عواد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة226

61,442004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحٌسن علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة227

61,362004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًابراهٌم ٌوسف بانالقانون كلٌةبغداد جامعة228

61,352004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًجابر الحسٌن عبد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة229

61,352004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًجلوب االمٌر عبد اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة230

61,252004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًتقً ٌونس نجالءالقانون كلٌةبغداد جامعة231

61,202004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن االمٌر عبد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة232

61,162004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمالك حسٌن شروقالقانون كلٌةبغداد جامعة233

61,102004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد محمد عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة234

61,072004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجلٌل جرٌان حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة235

61,032004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخلٌفة عبد اٌلولالقانون كلٌةبغداد جامعة236

61,002004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمود حازم ٌانةالقانون كلٌةبغداد جامعة237

61,002004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًصالح هادي رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة238
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60,862004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًعباس طوكان كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة239

60,862004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمبارك غناوي احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة240

60,842004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًنافع خالد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة241

60,792004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفائق حمزة علًالقانون كلٌةبغداد جامعة242

60,792004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاحمد شكر وفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة243

60,722004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًصبر خلٌفة بشارالقانون كلٌةبغداد جامعة244

60,662004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمجٌد حكمت عزمًالقانون كلٌةبغداد جامعة245

60,512004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجسام عادل حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة246

60,492004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد الدٌن محً نورالقانون كلٌةبغداد جامعة247

60,332004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًهادي ناجً حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة248

60,182004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً جاسم شغافالقانون كلٌةبغداد جامعة249

60,142004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًابراهٌم فخري سنانالقانون كلٌةبغداد جامعة250

60,082004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبد ابراهٌم الكرٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة251

59,862004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًخلف خالد لنداالقانون كلٌةبغداد جامعة252

59,712004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخصاف سعدي علًالقانون كلٌةبغداد جامعة253

59,602004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمٌد كرٌم امجدالقانون كلٌةبغداد جامعة254

59,592004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًفٌصل جمال علًالقانون كلٌةبغداد جامعة255

59,562004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًالمجٌد عبد الكرٌم عبد منذرالقانون كلٌةبغداد جامعة256

59,492004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعباس فاضل حالالقانون كلٌةبغداد جامعة257

59,422004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًالحسن عبد علً كفاحالقانون كلٌةبغداد جامعة258

59,342004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجبر حسن مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة259

59,332004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمزعل محٌسن صدامالقانون كلٌةبغداد جامعة260

59,332004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمطلك الجبار عبد منتظرالقانون كلٌةبغداد جامعة261

59,102004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبٌد محمد رقٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة262
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59,092004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًداود رحٌم عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة263

58,762004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد سلمان علًالقانون كلٌةبغداد جامعة264

58,602004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًموحان ماجد نبأالقانون كلٌةبغداد جامعة265

58,532004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًابراهٌم تركً سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة266

58,532004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً حسٌن عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة267

58,422004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعباس فاضل رندهالقانون كلٌةبغداد جامعة268

58,102004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًشكر احمد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة269

58,022004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًبدع برجس قصًالقانون كلٌةبغداد جامعة270

57,952004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًطالب جبار ستارالقانون كلٌةبغداد جامعة271

57,822004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعباس محمد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة272

57,592004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمخلف مطلك ثائرالقانون كلٌةبغداد جامعة273

57,542004/2003صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم نصٌف مرتضىالقانون كلٌةبغداد جامعة274

57,442004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخلٌفة اٌمن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة275

57,122004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد اسعد اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة276

57,102004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجبار ستار حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة277

57,032004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالنبً عبد الجبار عبد نهىالقانون كلٌةبغداد جامعة278

56,852004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعٌسى هاشم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة279

56,662004/2003صباحً/  االول الدورانثىعراقًضاحً محمد نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة280

56,602004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم الزهرة عبد ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة281

56,012004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًلفتة نعٌم جلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة282

55,342004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد ابراهٌم خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة283

54,702004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًٌونس بشٌر مروانالقانون كلٌةبغداد جامعة284

54,532004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًنعمة عارف جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة285

54,382004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل روكانالقانون كلٌةبغداد جامعة286
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54,242004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًشنشول حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة287

54,212004/2003صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًمحمد الرزاق عبد الرحمن عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة288

53,712004/2003صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمجلً رؤوف سوسنالقانون كلٌةبغداد جامعة289

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

79,762004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعبود حمٌد عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة1

78,512004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد اللطٌف عبد ناصرةالقانون كلٌةبغداد جامعة2

78,232004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًجونً فٌصل لمىالقانون كلٌةبغداد جامعة3

76,812004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحمٌد حسان الرزاق عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة4

75,602004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًصوٌفً طه عهودالقانون كلٌةبغداد جامعة5

75,602004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًكباشً كامل حمزةالقانون كلٌةبغداد جامعة6

74,172004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًجبر طعمة هٌفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة7

74,042004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمجٌد حمودي محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة8

73,512004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن عدنان بكرالقانون كلٌةبغداد جامعة9

73,012004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًخلٌفة صدام الكرٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة10

72,892004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن ضاري خمٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة11

72,862004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعواد عبد رسول رافدالقانون كلٌةبغداد جامعة12

72,562004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًجواد هللا عبد إزهارالقانون كلٌةبغداد جامعة13

72,552004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًرحٌم العظٌم عبد عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة14

72,482004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًفؤاد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة15

71,222004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًكاظم شبل عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة16

71,202004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًإبراهٌم خلٌل علًالقانون كلٌةبغداد جامعة17

70,872004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًكرٌم علوان منتصرالقانون كلٌةبغداد جامعة18

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء

 2004/2003 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن
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70,532004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًقدوري إسماعٌل نضالالقانون كلٌةبغداد جامعة19

70,382004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحمد حسٌن عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة20

70,162004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًكاظم نعمان فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة21

69,812004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًسعد محٌسن الكرٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة22

69,732004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًطاهر محسن ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة23

69,682004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحبٌب حمٌد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة24

69,602004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًكرٌم محمد ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة25

69,452004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد حمٌد إبراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة26

69,182004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد مزاحم رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة27

68,522004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمود محمد عبد فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة28

68,322004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعلً احمد ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة29

67,822004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًهاشم رٌاض زاكٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة30

67,662004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًهٌجل خلف حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة31

67,642004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًحسٌن الكاظم عبد سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة32

67,602004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًفاضل مالك إستبرقالقانون كلٌةبغداد جامعة33

67,272004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد الواحد عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة34

67,102004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالحمٌد عبد عدنان علًالقانون كلٌةبغداد جامعة35

66,962004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجاسم علً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة36

66,942004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد احمد رزكارالقانون كلٌةبغداد جامعة37

66,922004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًخلف قحطان ٌعربالقانون كلٌةبغداد جامعة38

66,802004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًشغاتً كرٌم عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة39

66,492004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد سامً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة40

66,472004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمصطفى حامد موسىالقانون كلٌةبغداد جامعة41

66,432004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًإبراهٌم حسٌن إبراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة42
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66,192004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًفاضل عباس سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة43

66,112004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًالعزٌز عبد جبار رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة44

66,092004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًفائق منذر دٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة45

65,922004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعمارة الزهرة عبد أمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة46

65,922004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًرداد األمٌر عبد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة47

65,832004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد هادي حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة48

65,672004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًجواد حسٌن أمانًالقانون كلٌةبغداد جامعة49

65,662004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمسعد علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة50

65,642004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحمدي محسن قصًالقانون كلٌةبغداد جامعة51

65,622004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًهللا عبد حمٌد امٌمةالقانون كلٌةبغداد جامعة52

65,442004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًسلطان عنٌزي سرحانالقانون كلٌةبغداد جامعة53

65,302004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًصادق عادل صباالقانون كلٌةبغداد جامعة54

64,942004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًزامل كاظم ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة55

64,932004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًشٌحان شالل محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة56

64,792004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجبار ناهً طالبالقانون كلٌةبغداد جامعة57

64,682004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًراضً صابر رسولالقانون كلٌةبغداد جامعة58

64,192004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًالحسٌن عبد تركً إٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة59

64,172004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًخلٌل نعمان نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة60

64,172004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعباس مطر وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة61

64,142004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعلً محمد صالح عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة62

64,132004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمود شاكر مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة63

64,022004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًخلف ساجت ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة64

63,992004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًإسماعٌل محمد سجادالقانون كلٌةبغداد جامعة65

63,942004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًإسماعٌل خلٌل عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة66
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63,942004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًدخٌل تاٌه كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة67

63,942004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن الكرٌم عبد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة68

63,932004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًنوري ابراهٌم جمٌلةالقانون كلٌةبغداد جامعة69

63,912004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجواد خالد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة70

63,882004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًطالل هالل ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة71

63,822004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًابراهٌم احمد مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة72

63,782004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًلطٌف محمد هاشمالقانون كلٌةبغداد جامعة73

63,712004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًذباح كردي طعمةالقانون كلٌةبغداد جامعة74

63,702004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًكاظم جلوب حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة75

63,662004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد جاسم فؤادالقانون كلٌةبغداد جامعة76

63,562004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسن عزت احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة77

63,512004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًٌعقوب علً الطٌف علًالقانون كلٌةبغداد جامعة78

63,502004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمفتن علً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة79

63,412004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًملوح جبار قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة80

63,402004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًعثمان عبد خلٌل زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة81

63,352004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًرشٌد محمد طه واثقالقانون كلٌةبغداد جامعة82

63,342004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًداغر محمد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة83

63,232004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًصعب مولود سلوانالقانون كلٌةبغداد جامعة84

63,212004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًشهاب الكرٌم عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة85

63,142004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعباس كاظم ستارالقانون كلٌةبغداد جامعة86

63,142004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًرحٌمه الجلٌل عبد اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة87

63,052004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعبٌد رسن حارثالقانون كلٌةبغداد جامعة88

62,962004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًكاظم نفل وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة89

62,892004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًكرٌم حمودي دٌارالقانون كلٌةبغداد جامعة90
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62,822004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًامجد جلٌل هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة91

62,752004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجالب الغنً عبد باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة92

62,722004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًفتٌح اٌاد ماهرالقانون كلٌةبغداد جامعة93

62,712004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًالرزاق عبد صبٌح علًالقانون كلٌةبغداد جامعة94

62,682004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًأمٌن محمد الباقً عبد أشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة95

62,572004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحسن كاظم مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة96

62,552004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًسلٌم هزاع ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة97

62,542004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًغضب غالً النبً عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة98

62,532004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًٌوسف حنا سدادالقانون كلٌةبغداد جامعة99

62,412004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًشوكت حقً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة100

62,382004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمشدوه كاظم ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة101

62,322004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعلً عجاج عبد أسامةالقانون كلٌةبغداد جامعة102

62,272004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًهللا عبد كامل فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة103

62,272004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحٌسن ستار محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة104

62,192004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد كاظم هٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة105

62,162004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًصالح خلف طهالقانون كلٌةبغداد جامعة106

62,142004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًطاهر الحسٌن عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة107

61,922004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًفرحان عبٌد ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة108

61,822004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد جار الرزاق عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة109

61,772004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًإبراهٌم إسماعٌل سرمدالقانون كلٌةبغداد جامعة110

61,762004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد المنعم عبد الدٌن سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة111

61,632004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًالرحمن عبد مٌكائٌل سلوىالقانون كلٌةبغداد جامعة112

61,602004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًكاظم حسٌن سرمدالقانون كلٌةبغداد جامعة113

61,602004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًسهر محمد كفاحالقانون كلٌةبغداد جامعة114
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61,582004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعلوان كاظم سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة115

61,572004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعطٌة الحسٌن عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة116

61,522004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعلً حسٌن علً حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة117

61,492004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًتوفٌق نعمان ٌاسمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة118

61,462004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسٌن علً عديالقانون كلٌةبغداد جامعة119

61,462004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعباس األمٌر عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة120

61,432004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعٌسى منسً شاكرالقانون كلٌةبغداد جامعة121

61,372004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًخلف زٌدان احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة122

61,372004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمود محسن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة123

61,332004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًقاسم الرضا عبد هاشمالقانون كلٌةبغداد جامعة124

61,322004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًخزعل ستوري رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة125

61,242004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعطٌة سماري تحسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة126

61,242004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجاسم هللا عبد فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة127

61,122004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًشٌرٌن علً فٌصلالقانون كلٌةبغداد جامعة128

61,092004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحسن فخري عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة129

61,052004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًصالح مهدي صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة130

61,022004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمهدي صالح عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة131

60,962004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًسعٌد عادل عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة132

60,922004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًسادة تركً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة133

60,892004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًنصٌف حسن عبد خضٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة134

60,782004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًخلف الحسن عبد نوراالقانون كلٌةبغداد جامعة135

60,782004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًعذٌر دشر سهادالقانون كلٌةبغداد جامعة136

60,772004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًهللا خٌر هاشم طالبالقانون كلٌةبغداد جامعة137

60,712004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًصالح عبد سمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة138
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60,652004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجاسم طه ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة139

60,632004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًإبراهٌم احمد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة140

60,472004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد الجبار عبد موفقالقانون كلٌةبغداد جامعة141

60,432004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًاسعد حقً إٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة142

60,422004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًحمٌد حسام محمد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة143

60,372004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًنقاوة الصاحب عبد الواحد عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة144

60,362004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحمٌد الكرٌم عبد بكرالقانون كلٌةبغداد جامعة145

60,282004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمالح حمزة هاديالقانون كلٌةبغداد جامعة146

60,232004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًداود حسام فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة147

60,182004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًصالح مهدي رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة148

60,162004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًشنشول محمد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة149

60,102004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالعزٌز عبد عطا احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة150

60,082004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًابراهٌم فاضل نجلهالقانون كلٌةبغداد جامعة151

60,062004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسن حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة152

60,052004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًصبحً سامً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة153

60,012004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحسن لفتة إسماعٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة154

59,982004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًراشد محمد همامالقانون كلٌةبغداد جامعة155

59,902004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمهدي العابدٌن زٌن سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة156

59,902004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحمود مالك شاملالقانون كلٌةبغداد جامعة157

59,872004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًصالح طالب رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة158

59,822004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن منذر عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة159

59,752004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعلً فاضل سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة160

59,752004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًزوٌر قاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة161

59,622004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًحسن صادق هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة162
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59,622004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًكرٌم علً هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة163

59,622004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد بروٌز مرٌوانالقانون كلٌةبغداد جامعة164

59,612004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًصالح خضٌر عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة165

59,572004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًكاظم االمٌر عبد نورسالقانون كلٌةبغداد جامعة166

59,362004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًسعٌد حسن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة167

59,232004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًخلف زٌدان رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة168

59,232004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعباس األمٌر عبد مرتضىالقانون كلٌةبغداد جامعة169

59,182004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًهللا جار نعٌم عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة170

59,172004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًصالح محمد أٌوبالقانون كلٌةبغداد جامعة171

59,162004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًغالً عوٌد معدالقانون كلٌةبغداد جامعة172

59,152004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسٌن سرحان الرزاق عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة173

59,142004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًهاشم الحسٌن عبد خلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة174

59,112004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًكاظم عبٌد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة175

59,092004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًصخً خلف زٌدانالقانون كلٌةبغداد جامعة176

58,972004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًاحمد الوهاب عبد رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة177

58,942004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًسالم علً حسن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة178

58,902004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالوند غازي سلٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة179

58,852004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد عطٌة حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة180

58,832004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد هللا عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة181

58,772004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعرموش سوٌد سعودالقانون كلٌةبغداد جامعة182

58,772004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمصطفى نعمان جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة183

58,712004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًذٌاب محمد عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة184

58,682004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًهللا عبد علً شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة185

58,682004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسن إسماعٌل االمٌر عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة186
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58,632004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعٌسى جاسم سعدونالقانون كلٌةبغداد جامعة187

58,562004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمود خلٌل محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة188

58,472004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًفاخر طعمة أسامةالقانون كلٌةبغداد جامعة189

58,432004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد صبار محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة190

58,402004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحمٌد فاضل نبراسالقانون كلٌةبغداد جامعة191

58,392004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًصبري سعد رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة192

58,392004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًطوٌسان كامل سطامالقانون كلٌةبغداد جامعة193

58,352004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًهللا عبد مزهر كفاحالقانون كلٌةبغداد جامعة194

58,322004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًكوطً الواحد عبد شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة195

58,312004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًصالح ٌاسٌن طهالقانون كلٌةبغداد جامعة196

58,262004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًحمٌد فهمً ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة197

58,092004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًصالح مجٌد مكرمالقانون كلٌةبغداد جامعة198

58,062004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمود محمد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة199

58,052004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعبٌد علً حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة200

57,982004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسونً محسن حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة201

57,902004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًنافع عامر عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة202

57,892004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعلٌوي الكاظم عبد جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة203

57,882004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًشعالن عبد خمٌس نصٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة204

57,872004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًمنسً خمٌس إٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة205

57,852004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًشٌاع فاضل زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة206

57,832004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًمحمد احمد أشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة207

57,752004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًسرحان موسى احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة208

57,722004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًسالم الستار عبد رٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة209

57,712004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعلً حسٌن علً رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة210
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57,712004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًهادي حسن فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة211

57,682004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمرزة جالل خلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة212

57,662004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالدٌن نجاح شهدانالقانون كلٌةبغداد جامعة213

57,642004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالرضا عبد قاسم سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة214

57,572004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًاحمد عواد بدرالقانون كلٌةبغداد جامعة215

57,552004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًمطلك جواد شروقالقانون كلٌةبغداد جامعة216

57,522004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًمرٌس زامل فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة217

57,502004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالكرٌم عبد حافظ ستارالقانون كلٌةبغداد جامعة218

57,422004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمتعب غنٌس رحٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة219

57,412004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًهللا عبد علً عفراءالقانون كلٌةبغداد جامعة220

57,402004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجاسم نصٌف فتاحالقانون كلٌةبغداد جامعة221

57,352004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًنور عبد العباس عبد مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة222

57,302004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًراضً محسن عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة223

57,262004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجاسم محسن مهاوشالقانون كلٌةبغداد جامعة224

57,242004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد جاسم كهالنالقانون كلٌةبغداد جامعة225

57,242004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًصالح ذٌاب مخٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة226

57,222004/2003مسائً/ الدوراالولانثىعراقًحسٌن محمد رواءالقانون كلٌةبغداد جامعة227

57,192004/2003مسائً/ الدوراالولذكرعراقًالحسٌن عبد محمد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة228

57,162004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًعلً محمد خنساءالقانون كلٌةبغداد جامعة229

57,162004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًهماش كامل رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة230

57,122004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمود حمود سامًالقانون كلٌةبغداد جامعة231

57,042004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمهاوي جاسم الكرٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة232

56,912004/2003مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًكاظم شهٌد أسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة233

56,752004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعثمان ضٌاء سفٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة234



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

56,742004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجٌران هللا عبد جمعةالقانون كلٌةبغداد جامعة235

56,682004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًدوٌح جلوب عديالقانون كلٌةبغداد جامعة236

56,522004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالدٌن شمس علً فدا مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة237

56,512004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحبٌب محمد صالح جمهورالقانون كلٌةبغداد جامعة238

56,512004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًكاظم هادي الزمالقانون كلٌةبغداد جامعة239

56,292004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمطلب محمد مظلومالقانون كلٌةبغداد جامعة240

56,272004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعباس احمد شهابالقانون كلٌةبغداد جامعة241

56,232004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد حمود كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة242

56,152004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعلٌوي احمد رسمًالقانون كلٌةبغداد جامعة243

56,022004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًشاوي جعفر صادقالقانون كلٌةبغداد جامعة244

55,512004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًخطاب صباح احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة245

54,502004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد حسن عديالقانون كلٌةبغداد جامعة246

54,252004/2003مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعلٌوي كاظم ٌوسفالقانون كلٌةبغداد جامعة247


