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

85,162005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًفرحان سبهان رواءالقانون كلٌةبغداد جامعة1

84,502005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًعلً محمد زاهد مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة2

82,792005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًجلوب فاضل االءالقانون كلٌةبغداد جامعة3

81,952005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًٌاسٌن محمد رناالقانون كلٌةبغداد جامعة4

81,912005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًخضٌر فٌصل هندالقانون كلٌةبغداد جامعة5

81,202005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًنزار جواد رناالقانون كلٌةبغداد جامعة6

81,202005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًجواد علً عماد االءالقانون كلٌةبغداد جامعة7

81,192005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحمٌد محمود حالالقانون كلٌةبغداد جامعة8

80,912005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمشتت شاكر عطورالقانون كلٌةبغداد جامعة9

80,362005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًجفٌدل كرٌم سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة10

80,272005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًهللا جار طالب رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة11

80,162005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمحٌبس عٌدي زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة12

79,932005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًعباس عامر عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة13

79,892005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًٌحٌى عبٌد فادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة14

79,872005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًالدٌن بهاء الدٌن عالء بسمةالقانون كلٌةبغداد جامعة15

79,842005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمصطفى العزٌز عبد فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة16

79,712005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًصالح علً سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة17

79,552005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًجواد فاضل رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة18

79,262005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحسن جاسم اثمارالقانون كلٌةبغداد جامعة19

79,062005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًرمضان شنان حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة20

78,802005/2004صباحً/االول الدورذكرمصريابراهٌم محمد سٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة21

78,742005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحسن سمٌر شٌرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة22
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78,542005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًمصلح اسماعٌل علًالقانون كلٌةبغداد جامعة23

78,442005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمعروف عدنان اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة24

78,302005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًفرج كاظم بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة25

78,292005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحمٌد عمر دٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة26

78,272005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًمصطفى غانم سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة27

78,222005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمظلوم حاتم لٌلىالقانون كلٌةبغداد جامعة28

78,062005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًهللا عبد علً رناالقانون كلٌةبغداد جامعة29

77,492005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًحسٌن هللا عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة30

77,252005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًحسن صبري علًالقانون كلٌةبغداد جامعة31

77,232005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمحمد عماد رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة32

77,192005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًسبع خمٌس سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة33

76,912005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًفاضل عباس بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة34

76,832005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًسلمان داود نورالقانون كلٌةبغداد جامعة35

76,652005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًنجم كاظم زهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة36

76,542005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمهدي غانم سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة37

76,422005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًعلوان ٌوسف علًالقانون كلٌةبغداد جامعة38

76,352005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًخلف حردان رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة39

76,212005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًعزٌز الخالق عبد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة40

76,062005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًكاظم طاهر سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة41

75,922005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحسن قاسم زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة42

75,852005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحسٌن ٌاسر اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة43

75,742005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًهللا عبد شمه شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة44

75,442005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًناصر عٌسى سالًالقانون كلٌةبغداد جامعة45

75,312005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًالسادة عبد احمد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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75,152005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًكرٌم خضٌر سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة47

75,082005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحسٌن علً تٌسٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة48

74,972005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحسن حماد سوسنالقانون كلٌةبغداد جامعة49

74,802005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًصادق صفاء عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة50

74,702005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًدالً حكمان اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة51

74,642005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًخلٌفة ٌاسٌن انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة52

74,622005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًصالح مجبل محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة53

74,612005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًالحسٌن عبد علً نورالقانون كلٌةبغداد جامعة54

74,562005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًاحمد شهاب عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة55

74,492005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًرحٌم ناٌف رناالقانون كلٌةبغداد جامعة56

74,392005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمجٌد حمٌد سهامالقانون كلٌةبغداد جامعة57

74,352005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمحٌبس مالك طٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة58

74,322005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًمسلم الرزاق عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة59

74,312005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًعبٌد سعد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة60

74,192005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًحمٌد مكً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة61

73,912005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًاحمد محمد دالٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة62

73,532005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمحمد النبً عبد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة63

73,512005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًعٌسى عزٌز فارسالقانون كلٌةبغداد جامعة64

73,492005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمحمد جاسم سلمىالقانون كلٌةبغداد جامعة65

73,462005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمحٌسن كاظم سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة66

73,422005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًعلٌوي محسن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة67

73,302005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًجمال عاٌد براءالقانون كلٌةبغداد جامعة68

73,142005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمزٌد سلٌم رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة69

73,082005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًاللطٌف عبد معتز محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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73,052005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًجودة حمٌد رشٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة71

73,052005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًجاسم عصام بانالقانون كلٌةبغداد جامعة72

72,832005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًزٌدان احمد رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة73

72,682005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًالصاحب عبد صالح سلوىالقانون كلٌةبغداد جامعة74

72,662005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًكاظم فاضل سماراالقانون كلٌةبغداد جامعة75

72,592005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًعلٌوي الكاظم عبد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة76

72,552005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًكاظم مكً رفٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة77

72,532005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًادعٌر عبد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة78

72,492005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحمٌد كاظم اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة79

72,432005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًزٌدان عبد امٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة80

72,262005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًالمجٌد عبد زٌد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة81

72,242005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًبند احمد اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة82

72,212005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًثابت سعٌد انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة83

72,012005/2004صباحً/االول الدورذكرفلسطٌنًعثمان زٌدان عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة84

71,892005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًالعباس عبد فاضل علًالقانون كلٌةبغداد جامعة85

71,882005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًخلف رٌكان رفاقالقانون كلٌةبغداد جامعة86

71,422005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًحمٌد ناجً نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة87

71,382005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًناجً رٌاض سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة88

71,372005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًجاسم مهدي لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة89

71,372005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًحمزة السادة عبد اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة90

71,252005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًالحسٌن عبد نوري امٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة91

71,092005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًصالح داود اقبالالقانون كلٌةبغداد جامعة92

71,002005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًكاظم احمد لٌلىالقانون كلٌةبغداد جامعة93

70,852005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًخماس الحسٌن عبد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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70,822005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًراضً شاكر لٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة95

70,732005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًحسن محمد اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة96

70,702005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًاسماعٌل حسن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة97

70,672005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًغازي كرٌم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة98

70,642005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمحمد جاسم فوزٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة99

70,412005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًشاطً قاسم سامرالقانون كلٌةبغداد جامعة100

70,252005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًلعٌبً القادر عبد رناالقانون كلٌةبغداد جامعة101

70,242005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحبٌب ظاهر سالًالقانون كلٌةبغداد جامعة102

70,112005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًصادق كامل نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة103

69,942005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًخنجر مدلول رواءالقانون كلٌةبغداد جامعة104

69,932005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًملك محمد سهىالقانون كلٌةبغداد جامعة105

69,912005/2004صباحً/االول الدورذكرفلسطٌنًراجح معٌن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة106

69,892005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمشتت عٌدان سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة107

69,642005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًثابت سعٌد حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة108

69,632005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًرشٌد فهد منىالقانون كلٌةبغداد جامعة109

69,502005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمهدي خلف هندالقانون كلٌةبغداد جامعة110

69,472005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًعزٌز ادٌب سنانالقانون كلٌةبغداد جامعة111

69,452005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًظاهر عٌدان مسارالقانون كلٌةبغداد جامعة112

69,372005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًعثمان فاضل زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة113

69,352005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمصطفى عامر سمٌراءالقانون كلٌةبغداد جامعة114

69,312005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًضٌف ابراهٌم نبأالقانون كلٌةبغداد جامعة115

69,222005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًراضً محمد رناالقانون كلٌةبغداد جامعة116

69,042005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًشاكر مخلص محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة117

69,012005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًسلمان داود هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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68,942005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًابراهٌم راضً هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة119

68,932005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًشاكر الستار عبد فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة120

68,842005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًجواد حسٌن هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة121

68,842005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًنعمة هللا عبد رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة122

68,682005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًنجم محمد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة123

68,572005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًٌاسٌن خلف زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة124

68,542005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًمهدي جواد اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة125

68,542005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًراضً جبر سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة126

68,522005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحسٌن الحسٌن عبد اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة127

68,452005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًحمدي مهدي عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة128

68,312005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًرٌكان تقً اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة129

68,182005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًاحمد شهاب نورالقانون كلٌةبغداد جامعة130

68,072005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًجاسم كاظم ابلٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة131

68,032005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمحسن سالم سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة132

68,032005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحسٌن قاسم هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة133

68,022005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًتحسٌن رعد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة134

67,982005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمحمد فٌصل غازيالقانون كلٌةبغداد جامعة135

67,972005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحمود كرٌم رناالقانون كلٌةبغداد جامعة136

67,952005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًسلمان رحٌم نمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة137

67,642005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًصبح كاظم اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة138

67,612005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًطوٌلع كطامً حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة139

67,552005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحٌدر حسام رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة140

67,532005/2004صباحً/االول الدورانثىفلسطٌنًٌوسف حسن سوسنالقانون كلٌةبغداد جامعة141

67,422005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمحمود صبري بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة142
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67,362005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًمحمد كمر خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة143

67,322005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمطٌر السادة عبد اٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة144

67,222005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًشرٌف ساجت احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة145

67,032005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًهللا عبد فؤاد النهالقانون كلٌةبغداد جامعة146

66,992005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًمجبل اسماعٌل انسالقانون كلٌةبغداد جامعة147

66,862005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًعباس ناطق بسمهالقانون كلٌةبغداد جامعة148

66,732005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًمحمد خمٌس ٌاسمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة149

66,682005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًكاظم طالب عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة150

66,672005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًرضا ناٌف نجوانالقانون كلٌةبغداد جامعة151

66,622005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحذٌة نعٌم ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة152

66,612005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمرهون علً فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة153

66,522005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًطراد علً بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة154

66,412005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمحمد قاسم ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة155

66,412005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمحمد جاسم سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة156

66,402005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحسٌن ٌونس فاتنالقانون كلٌةبغداد جامعة157

66,362005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًخصاف فٌصل احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة158

66,272005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًشنشول قاسم عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة159

66,042005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًكاظم حمٌد نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة160

65,832005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًشمران حسٌن عهودالقانون كلٌةبغداد جامعة161

65,822005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًكباشً كاظم شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة162

65,792005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًبداي محمد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة163

65,752005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًالحمٌد عبد قٌس رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة164

65,662005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًموسى جعفر بشٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة165

65,662005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًعبود تحسٌن هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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65,632005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمنصور نعٌم ٌسرىالقانون كلٌةبغداد جامعة167

65,622005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًعودة عزٌز فٌفٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة168

65,602005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًعدام جٌاد وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة169

65,592005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًصحن جاسم انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة170

65,372005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحسٌن علوان منالالقانون كلٌةبغداد جامعة171

65,222005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمخٌلف فاخر جهادالقانون كلٌةبغداد جامعة172

65,112005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًشهاب عبد مٌسونالقانون كلٌةبغداد جامعة173

65,062005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًاحمد ابراهٌم هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة174

64,932005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًمحمد رشٌد حامدالقانون كلٌةبغداد جامعة175

64,832005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًجمٌل حافظ زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة176

64,662005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًهللا عبد محمود وقارالقانون كلٌةبغداد جامعة177

64,662005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًجاسم عبود هندالقانون كلٌةبغداد جامعة178

64,532005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحمزة كاظم عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة179

64,282005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًمحسن نجم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة180

64,272005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًمحمد هاشم حارثالقانون كلٌةبغداد جامعة181

64,252005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًناصر احمد خولةالقانون كلٌةبغداد جامعة182

63,952005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًهللا خٌر الدٌن عالء منالالقانون كلٌةبغداد جامعة183

63,922005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًعبٌد حمٌد اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة184

63,882005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًاللطٌف عبد علً مغٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة185

63,822005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًمحمد االله عبد ضفافالقانون كلٌةبغداد جامعة186

63,792005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًعٌسى كاظم رقٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة187

63,612005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًظاهر عباس سمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة188

63,472005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًدوٌخ جبر بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة189

63,342005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًهللا عبد لطفً داناالقانون كلٌةبغداد جامعة190
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63,322005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًصالح القادر عبد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة191

63,222005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًبدٌوي حمٌد باللالقانون كلٌةبغداد جامعة192

63,022005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًعبود علً نهاالقانون كلٌةبغداد جامعة193

63,002005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًمحمود هادي فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة194

62,882005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًجابر الهادي عبد المٌاسهالقانون كلٌةبغداد جامعة195

62,862005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرفلسطٌنًحسٌن محمد عديالقانون كلٌةبغداد جامعة196

62,792005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًعوٌد فاضل حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة197

62,752005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًرمضان قاسم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة198

62,612005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًمحمد جاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة199

62,512005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًعلً حسٌن حالالقانون كلٌةبغداد جامعة200

62,482005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًحسٌن علً غدٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة201

62,002005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًعباس شرٌف رحمنالقانون كلٌةبغداد جامعة202

61,912005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًحمٌد خزعل حسناءالقانون كلٌةبغداد جامعة203

61,882005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًهللا سٌف هللا شمس مشتاقالقانون كلٌةبغداد جامعة204

61,842005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرتونسًالسالمً صالح بن الدٌن صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة205

61,572005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًعداي جبار جمٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة206

61,312005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًخلف شاكر عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة207

61,262005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًبدٌر عٌسى فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة208

61,122005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحمد كرٌم وصفالقانون كلٌةبغداد جامعة209

61,062005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًكرٌم علً عديالقانون كلٌةبغداد جامعة210

60,772005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًكاظم عبود قٌصرالقانون كلٌةبغداد جامعة211

60,342005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًالرحمن عبد صفر حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة212

60,212005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًسلمان الحسٌن عبد حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة213

60,212005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًعلٌوي عباس ودادالقانون كلٌةبغداد جامعة214
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60,112005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًمحمود هللا عبد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة215

59,852005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًرشٌد الكرٌم عبد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة216

59,822005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًهادي جواد شهالءالقانون كلٌةبغداد جامعة217

59,742005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًمحل الدٌن عالء روٌدهالقانون كلٌةبغداد جامعة218

59,632005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًفالح سعدون مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة219

59,442005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًسوٌدان ظاهر قصًالقانون كلٌةبغداد جامعة220

59,352005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًعرٌبً النبً عبد عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة221

59,232005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًجابر داخل جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة222

59,052005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًعسل محمد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة223

59,012005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًفٌاض محمد حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة224

58,762005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًاوشانه اشمائٌل رونًالقانون كلٌةبغداد جامعة225

58,672005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًامٌن محمود هٌروالقانون كلٌةبغداد جامعة226

58,642005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًخلف ناصر محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة227

58,032005/2004صباحً/االول الدورذكرعراقًابراهٌم مثنى حارثالقانون كلٌةبغداد جامعة228

57,952005/2004صباحً/االول الدورانثىعراقًعباس حبٌب االءالقانون كلٌةبغداد جامعة229

57,812005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًعباس فاضل عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة230

57,402005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًصالح راضً حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة231

57,132005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًحمودي فاضل اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة232

56,952005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًاكرم ثائر اٌمنالقانون كلٌةبغداد جامعة233

56,082005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًذٌاب علً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة234

55,802005/2004صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحمٌد فهمً سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة235

55,602005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًناجً صباح نوراالقانون كلٌةبغداد جامعة236

55,512005/2004صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًفرحان ناصر الهامالقانون كلٌةبغداد جامعة237
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862005/2004ر20مسائً/ الدوراالولانثىعراقًاحمد ثامر سرابالقانون كلٌةبغداد جامعة1

762005/2004ر62مسائً/ الدوراالولذكرعراقًرحٌم راضً مالكالقانون كلٌةبغداد جامعة2

762005/2004ر41مسائً/ الدوراالولانثىعراقًاحمد ٌاسر حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة3

752005/2004ر99مسائً/ الدوراالولذكرعراقًرحٌم عٌسى علًالقانون كلٌةبغداد جامعة4

752005/2004ر56مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعلً لطٌف سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة5

742005/2004ر85مسائً/ الدوراالولذكرعراقًشٌحان جمٌل محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة6

742005/2004ر43مسائً/ الدوراالولذكرعراقًناصر محمود احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة7

742005/2004ر34مسائً/ الدوراالولانثىعراقًمجٌد حمٌد هندالقانون كلٌةبغداد جامعة8

732005/2004ر74مسائً/ الدوراالولذكرعراقًفاضل إبراهٌم رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة9

732005/2004ر49مسائً/ الدوراالولانثىعراقًسلمان حسٌن ارٌجالقانون كلٌةبغداد جامعة10

732005/2004ر48مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمود قاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة11

732005/2004ر18مسائً/ الدوراالولذكرعراقًكشمر نعٌمة محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة12

732005/2004ر02مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد جواد اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة13

722005/2004ر95مسائً/ الدوراالولانثىعراقًرشٌد غسان زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة14

722005/2004ر76مسائً/ الدوراالولانثىعراقًالقادر عبد فائز نوراالقانون كلٌةبغداد جامعة15

722005/2004ر73مسائً/ الدوراالولانثىعراقًالقادر عبد نادر إٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة16

722005/2004ر38مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعلً صالح عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة17

722005/2004ر20مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحمادي جاسم حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة18

712005/2004ر95مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمصطفى احمد مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة19

712005/2004ر84مسائً/ الدوراالولانثىعراقًخالد مهدي فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة20

712005/2004ر63مسائً/ الدوراالولذكرعراقًالقادر عبد حسام علًالقانون كلٌةبغداد جامعة21

712005/2004ر63مسائً/ الدوراالولذكرعراقًسلوم حاتم مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة22

اسماء الخرٌجٌن للدراسات االولٌة

 2005/2004العام الدراسً - خرٌجٌن الدراسات المسائٌة 
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712005/2004ر63مسائً/ الدوراالولذكرعراقًالرزاق عبد اللطٌف عبد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة23

712005/2004ر42مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحمٌد إحسان بكرالقانون كلٌةبغداد جامعة24

712005/2004ر02مسائً/ الدوراالولانثىعراقًخضٌر فاضل اقبالالقانون كلٌةبغداد جامعة25

702005/2004ر98مسائً/ الدوراالولانثىعراقًهللا عبد ناجً منالالقانون كلٌةبغداد جامعة26

702005/2004ر91مسائً/ الدوراالولذكرعراقًهادي حنون اٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة27

702005/2004ر40مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد صالح عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة28

702005/2004ر01مسائً/ الدوراالولذكرعراقًالحسن عبد عزٌز محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة29

692005/2004ر97مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجاسم ناصر حبٌبالقانون كلٌةبغداد جامعة30

692005/2004ر78مسائً/ الدوراالولذكرعراقًرزوقً عبٌد رمضانالقانون كلٌةبغداد جامعة31

692005/2004ر53مسائً/ الدوراالولذكرعراقًإبراهٌم سعدي رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة32

692005/2004ر41مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعباس عمران خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة33

692005/2004ر23مسائً/ الدوراالولذكرعراقًبدر حامد ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة34

692005/2004ر13مسائً/ الدوراالولذكرعراقًسلٌم رافع حارثالقانون كلٌةبغداد جامعة35

692005/2004ر03مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمود سلمان نورسالقانون كلٌةبغداد جامعة36

692005/2004ر07مسائً/ الدوراالولذكرعراقًتوفٌق صالح لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة37

682005/2004ر94مسائً/ الدوراالولذكرعراقًخلٌل إبراهٌم درٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة38

682005/2004ر72مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجبر فٌصل حاكمالقانون كلٌةبغداد جامعة39

682005/2004ر68مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجبر احمد عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة40

682005/2004ر49مسائً/ الدوراالولانثىعراقًعباس جبر أملالقانون كلٌةبغداد جامعة41

682005/2004ر45مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحسن صافً عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة42

682005/2004ر42مسائً/ الدوراالولانثىعراقًسعد خالد ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة43

672005/2004ر91مسائً/ الدوراالولانثىعراقًسلمان ستوري إنعامالقانون كلٌةبغداد جامعة44

672005/2004ر90مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجالل علً إبراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة45

672005/2004ر83مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد الملك عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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672005/2004ر70مسائً/ الدوراالولانثىعراقًاحمد عزمً أسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة47

672005/2004ر48مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد  حسن رضاالقانون كلٌةبغداد جامعة48

672005/2004ر25مسائً/ الدوراالولذكرعراقًخلف عباس اكرمالقانون كلٌةبغداد جامعة49

672005/2004ر20مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن نعمة هاديالقانون كلٌةبغداد جامعة50

672005/2004ر18مسائً/ الدوراالولانثىعراقًشاكر محمود عهودالقانون كلٌةبغداد جامعة51

672005/2004ر11مسائً/ الدوراالولذكرعراقًفاخر طعمة أزهرالقانون كلٌةبغداد جامعة52

662005/2004ر84مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجبٌر الكرٌم عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة53

662005/2004ر83مسائً/ الدوراالولذكرعراقًرمل داود مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة54

662005/2004ر79مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحمٌد مظهر محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة55

662005/2004ر78مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمنسف كاظم فائقالقانون كلٌةبغداد جامعة56

662005/2004ر78مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن العزٌز عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة57

662005/2004ر75مسائً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد حمادي سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة58

662005/2004ر74مسائً/ الدوراالولانثىعراقًشامخ مهدي بتولالقانون كلٌةبغداد جامعة59

662005/2004ر67مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعباس علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة60

662005/2004ر56مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد حسن خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة61

662005/2004ر48مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمود شاكر نصٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة62

662005/2004ر25مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمخلف سالم قصًالقانون كلٌةبغداد جامعة63

662005/2004ر12مسائً/ الدوراالولذكرعراقًفٌاض حامد جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة64

662005/2004ر12مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد فٌصل ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة65

662005/2004ر04مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجاسم خلف محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة66

652005/2004ر92مسائً/ الدوراالولذكرعراقًقنبر  إبراهٌم ماهرالقانون كلٌةبغداد جامعة67

652005/2004ر92مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن فخري حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة68

652005/2004ر83مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجمعة عبد صادقالقانون كلٌةبغداد جامعة69

652005/2004ر82مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعلٌوي حسن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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652005/2004ر70مسائً/ الدوراالولذكرعراقًخضٌر هللا عبد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة71

652005/2004ر55مسائً/ الدوراالولذكرعراقًنجرس شجاع رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة72

652005/2004ر54مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن ناصر عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة73

652005/2004ر46مسائً/ الدوراالولذكرعراقًسلمان داود محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة74

652005/2004ر41مسائً/ الدوراالولذكرعراقًذاري محمود عزٌزالقانون كلٌةبغداد جامعة75

652005/2004ر40مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعلٌوي تركً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة76

652005/2004ر32مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمهدي حسٌن مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة77

652005/2004ر27مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمجٌد سامً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة78

652005/2004ر22مسائً/ الدوراالولذكرعراقًالكرٌم عبد اٌاد ضرغامالقانون كلٌةبغداد جامعة79

652005/2004ر17مسائً/ الدوراالولذكرعراقًسعٌد عامر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة80

652005/2004ر16مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعبٌد جاٌد مخلفالقانون كلٌةبغداد جامعة81

652005/2004ر06مسائً/ الدوراالولذكرعراقًخضٌر هللا عبد نجمالقانون كلٌةبغداد جامعة82

652005/2004ر01مسائً/ الدوراالولذكرعراقًسلٌمان إبراهٌم جلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة83

642005/2004ر99مسائً/ الدوراالولذكرعراقًبرهان حسٌن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة84

642005/2004ر76مسائً/ الدوراالولذكرعراقًالدٌن محً فائق علًالقانون كلٌةبغداد جامعة85

642005/2004ر60مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمجٌد ناصر عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة86

642005/2004ر55مسائً/ الدوراالولانثىعراقًالجبار عبد الستار عبد بلسمالقانون كلٌةبغداد جامعة87

642005/2004ر52مسائً/ الدوراالولذكرعراقًدبٌس عبٌد صبحًالقانون كلٌةبغداد جامعة88

642005/2004ر44مسائً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد عباس لمىالقانون كلٌةبغداد جامعة89

642005/2004ر31مسائً/ الدوراالولذكرعراقًالحمٌد عبد محمد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة90

642005/2004ر31مسائً/ الدوراالولذكرعراقًكاظم جواد خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة91

642005/2004ر13مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمطلك احمد عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة92

642005/2004ر12مسائً/ الدوراالولذكرعراقًخلٌفة عبد مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة93

642005/2004ر11مسائً/ الدوراالولذكرعراقًدشر جبار قٌصرالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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642005/2004ر07مسائً/ الدوراالولذكرعراقًشالل حمدي ومٌضالقانون كلٌةبغداد جامعة95

642005/2004ر05مسائً/ الدوراالولانثىعراقًهانً حسٌن أمالالقانون كلٌةبغداد جامعة96

642005/2004ر02مسائً/ الدوراالولذكرعراقًرشٌد علً حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة97

642005/2004ر01مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجودة حسٌن عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة98

632005/2004ر85مسائً/ الدوراالولذكرعراقًشكور هاشم حمزةالقانون كلٌةبغداد جامعة99

632005/2004ر66مسائً/ الدوراالولذكرعراقًرٌكان راضً فٌصلالقانون كلٌةبغداد جامعة100

632005/2004ر64مسائً/ الدوراالولذكرعراقًإبراهٌم خلٌل خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة101

632005/2004ر57مسائً/ الدوراالولانثىعراقًهللا عبد مظهر زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة102

632005/2004ر57مسائً/ الدوراالولذكرعراقًرمضان حسن مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة103

632005/2004ر52مسائً/ الدوراالولانثىعراقًمحمود فائق ٌاسمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة104

632005/2004ر41مسائً/ الدوراالولانثىعراقًرٌس حامد شكرٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة105

632005/2004ر37مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعباس خضٌر احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة106

632005/2004ر30مسائً/ الدوراالولذكرعراقًٌوسف فاضل نسٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة107

632005/2004ر24مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعطٌة احمد هٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة108

632005/2004ر21مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمطلك حسن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة109

632005/2004ر21مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد االنٌس عبد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة110

632005/2004ر19مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحسن هاشم إحسانالقانون كلٌةبغداد جامعة111

632005/2004ر16مسائً/ الدوراالولذكرعراقًفرحان حمٌد عزٌزالقانون كلٌةبغداد جامعة112

632005/2004ر15مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعلً محمد إسماعٌل أسامةالقانون كلٌةبغداد جامعة113

632005/2004ر11مسائً/ الدوراالولذكرعراقًصالح اسعد عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة114

632005/2004ر03مسائً/ الدوراالولذكرعراقًتوفٌق فاضل علًالقانون كلٌةبغداد جامعة115

622005/2004ر94مسائً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد حسٌن خلودالقانون كلٌةبغداد جامعة116

622005/2004ر90مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعٌسى فرج ناجًالقانون كلٌةبغداد جامعة117

622005/2004ر77مسائً/ الدوراالولانثىعراقًحسٌن نامق هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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622005/2004ر62مسائً/ الدوراالولذكرعراقًشهاب خالد عصامالقانون كلٌةبغداد جامعة119

622005/2004ر29مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجاسم ناجً محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة120

622005/2004ر29مسائً/ الدوراالولذكرعراقًالناٌف محمد جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة121

622005/2004ر27مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحٌسن منشد عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة122

622005/2004ر22مسائً/ الدوراالولذكرعراقًناصر حسٌن زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة123

622005/2004ر16مسائً/ الدوراالولذكرعراقًسلومً طالل ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة124

622005/2004ر02مسائً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد جبوري طارقالقانون كلٌةبغداد جامعة125

612005/2004ر96مسائً/ الدوراالولذكرعراقًالرحمن عبد قاسم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة126

612005/2004ر93مسائً/ الدوراالولذكرعراقًنافع عامر مضرالقانون كلٌةبغداد جامعة127

612005/2004ر90مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحطحوط زعٌبل رحٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة128

612005/2004ر87مسائً/ الدوراالولانثىعراقًعلً تٌمور فٌروزالقانون كلٌةبغداد جامعة129

612005/2004ر82مسائً/ الدوراالولذكرعراقًكاظم جرو كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة130

612005/2004ر76مسائً/ الدوراالولانثىعراقًعلً عمر سٌالفالقانون كلٌةبغداد جامعة131

612005/2004ر71مسائً/ الدوراالولذكرعراقًسلمان حسن رحٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة132

612005/2004ر67مسائً/ الدوراالولانثىعراقًعلً عبدال نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة133

612005/2004ر63مسائً/ الدوراالولذكرعراقًهللا عبد كاظم جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة134

612005/2004ر61مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحسن حاتم قٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة135

612005/2004ر57مسائً/ الدوراالولذكرعراقًصالح لطٌف محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة136

612005/2004ر57مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن محمد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة137

612005/2004ر49مسائً/ الدوراالولانثىعراقًإبراهٌم خلٌل هالةالقانون كلٌةبغداد جامعة138

612005/2004ر41مسائً/ الدوراالولذكرعراقًماشً حسٌن نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة139

612005/2004ر39مسائً/ الدوراالولذكرعراقًصالح حمادة رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة140

612005/2004ر37مسائً/ الدوراالولذكرعراقًسلمان داود سلمانالقانون كلٌةبغداد جامعة141

612005/2004ر30مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعلً جاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة142
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612005/2004ر26مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمكصد صالح وعدالقانون كلٌةبغداد جامعة143

612005/2004ر15مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعناد عادي محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة144

612005/2004ر10مسائً/ الدوراالولذكرعراقًاسعد شافً فٌصلالقانون كلٌةبغداد جامعة145

612005/2004ر10مسائً/ الدوراالولانثىعراقًناصر علً زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة146

612005/2004ر05مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحمودي الخالق عبد عصامالقانون كلٌةبغداد جامعة147

612005/2004ر01مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحبٌب طارق زٌادالقانون كلٌةبغداد جامعة148

602005/2004ر92مسائً/ الدوراالولذكرعراقًاحمٌد صباح عوضالقانون كلٌةبغداد جامعة149

602005/2004ر80مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعلً عبد ٌوسف الكرٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة150

602005/2004ر77مسائً/ الدوراالولذكرعراقًخضٌر عناد اكرمالقانون كلٌةبغداد جامعة151

602005/2004ر70مسائً/ الدوراالولانثىعراقًجاسم هللا عطا رحمةالقانون كلٌةبغداد جامعة152

602005/2004ر64مسائً/ الدوراالولانثىعراقًعلً جعفر نورالقانون كلٌةبغداد جامعة153

602005/2004ر62مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعباس فٌصل محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة154

602005/2004ر55مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحمادي سبع محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة155

602005/2004ر50مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعطوف الفتاح عبد وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة156

602005/2004ر50مسائً/ الدوراالولانثىعراقًوهٌب اسعد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة157

602005/2004ر43مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد سلمان احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة158

602005/2004ر41مسائً/ الدوراالولذكرعراقًٌاسٌن ٌحٌى محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة159

602005/2004ر39مسائً/ الدوراالولذكرعراقًنوفل احمد رحٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة160

602005/2004ر27مسائً/ الدوراالولذكرعراقًنادر سعدون مالكالقانون كلٌةبغداد جامعة161

602005/2004ر20مسائً/ الدوراالولانثىعراقًالعزٌز عبد الرزاق عبد أسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة162

602005/2004ر18مسائً/ الدوراالولذكرعراقًابراهٌم نوري ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة163

602005/2004ر01مسائً/ الدوراالولذكرعراقًشدهان طارق فوزيالقانون كلٌةبغداد جامعة164

592005/2004ر76مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد حسن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة165

592005/2004ر73مسائً/ الدوراالولذكرعراقًنصٌف مشعل قصًالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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592005/2004ر71مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجواد كاظم ناصرالقانون كلٌةبغداد جامعة167

592005/2004ر64مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحٌسن جواد كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة168

592005/2004ر62مسائً/ الدوراالولذكرعراقًكاظم زكً معنالقانون كلٌةبغداد جامعة169

592005/2004ر60مسائً/ الدوراالولانثىعراقًسوٌف فرج سعادالقانون كلٌةبغداد جامعة170

592005/2004ر59مسائً/ الدوراالولانثىعراقًعبد هادي روانالقانون كلٌةبغداد جامعة171

592005/2004ر45مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعباس الكرٌم عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة172

592005/2004ر44مسائً/ الدوراالولذكرعراقًخلف علً أنورالقانون كلٌةبغداد جامعة173

592005/2004ر38مسائً/ الدوراالولذكرعراقًزكم اصالن جمعةالقانون كلٌةبغداد جامعة174

592005/2004ر35مسائً/ الدوراالولذكرعراقًسعود نجٌب لؤيالقانون كلٌةبغداد جامعة175

592005/2004ر33مسائً/ الدوراالولذكرعراقًالفتاح عبد هللا عبد خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة176

592005/2004ر31مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمسٌر فخري احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة177

582005/2004ر99مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمود حسٌن سلٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة178

582005/2004ر92مسائً/ الدوراالولذكرعراقًخضر فرحان هللا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة179

582005/2004ر90مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد توفٌق ارذالالقانون كلٌةبغداد جامعة180

582005/2004ر82مسائً/ الدوراالولذكرعراقًإسماعٌل محمد ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة181

582005/2004ر82مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد طارق فؤادالقانون كلٌةبغداد جامعة182

582005/2004ر74مسائً/ الدوراالولذكرعراقًرحٌم حسن عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة183

582005/2004ر67مسائً/ الدوراالولانثىعراقًتوفٌق فائق إستبرقالقانون كلٌةبغداد جامعة184

582005/2004ر60مسائً/ الدوراالولذكرعراقًصالح رباط حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة185

582005/2004ر49مسائً/ الدوراالولذكرعراقًشهاب حكمت رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة186

582005/2004ر21مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجبر كاطع الحسٌن عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة187

582005/2004ر04مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد حومد قحطانالقانون كلٌةبغداد جامعة188

572005/2004ر99مسائً/ الدوراالولذكرعراقًناصر عودة حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة189

572005/2004ر97مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد موسى اٌهابالقانون كلٌةبغداد جامعة190
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572005/2004ر80مسائً/ الدوراالولذكرعراقًفرج صالح ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة191

572005/2004ر72مسائً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد برٌس قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة192

572005/2004ر54مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحسن احمد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة193

572005/2004ر43مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجبار شمخً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة194

572005/2004ر21مسائً/ الدوراالولذكرعراقًمحمود مجٌد عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة195

572005/2004ر20مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحبٌب سلٌم بهاءالقانون كلٌةبغداد جامعة196

562005/2004ر94مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجواد ابراهٌم خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة197

562005/2004ر80مسائً/ الدوراالولذكرعراقًعلً الدٌن نجم مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة198

562005/2004ر76مسائً/ الدوراالولذكرعراقًخزعل فهد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة199

562005/2004ر60مسائً/ الدوراالولذكرعراقًحمود جاسم لطٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة200

562005/2004ر47مسائً/ الدوراالولانثىعراقًجاسم المجٌد عبد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة201

562005/2004ر07مسائً/ الدوراالولذكرعراقًجاسم حسن فؤادالقانون كلٌةبغداد جامعة202

542005/2004ر49مسائً/ الدوراالولذكرعراقًقاسم طالب لؤيالقانون كلٌةبغداد جامعة203

772005/2004ر01مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعباس حمزة عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة204

752005/2004ر43مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًخالد مفٌد لٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة205

692005/2004ر96مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمطر عبد العال عبد ٌحٌىالقانون كلٌةبغداد جامعة206

692005/2004ر17مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسٌن علً فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة207

672005/2004ر55مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًخضٌر األمٌر عبد سومرالقانون كلٌةبغداد جامعة208

672005/2004ر06مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًخضٌر مؤٌد اشرفالقانون كلٌةبغداد جامعة209

662005/2004ر07مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًخضٌر راضً كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة210

652005/2004ر63مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًناصر محمد السادة عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة211

652005/2004ر54مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًغاوي حمٌد صدامالقانون كلٌةبغداد جامعة212

642005/2004ر36مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالوهاب عبد الدٌن عماد سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة213

632005/2004ر49مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًخلٌف احمد صاحبالقانون كلٌةبغداد جامعة214
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632005/2004ر32مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًجاسم جاسب منتهىالقانون كلٌةبغداد جامعة215

632005/2004ر00مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمهدي مالح زاهرالقانون كلٌةبغداد جامعة216

622005/2004ر86مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًخلف طه شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة217

622005/2004ر82مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًابراهٌم علً عبد حازمالقانون كلٌةبغداد جامعة218

622005/2004ر43مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًخلٌل حاوي عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة219

622005/2004ر26مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًسفاح الكرٌم عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة220

622005/2004ر17مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمود احمد وهبالقانون كلٌةبغداد جامعة221

622005/2004ر03مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًرهٌف فٌاض نازكالقانون كلٌةبغداد جامعة222

622005/2004ر00مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًراضً حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة223

612005/2004ر98مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسٌن عبد نجمالقانون كلٌةبغداد جامعة224

612005/2004ر95مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًكاظم العظٌم عبد فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة225

612005/2004ر91مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًسلمان عبد جلوب إزهارالقانون كلٌةبغداد جامعة226

612005/2004ر88مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًنجم هللا عبد باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة227

612005/2004ر84مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًحسٌن علً علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة228

612005/2004ر81مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًجودة حسن مدٌحةالقانون كلٌةبغداد جامعة229

612005/2004ر78مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالجبار عبد سعد وقاصالقانون كلٌةبغداد جامعة230

612005/2004ر49مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًاحمد األمٌر عبد وضاحالقانون كلٌةبغداد جامعة231

612005/2004ر39مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسون علً ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة232

612005/2004ر38مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًمحمود شنبه وفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة233

612005/2004ر37مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسن علً وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة234

612005/2004ر36مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًكاظم فالح خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة235

612005/2004ر34مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًطاهر الرضا عبد غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة236

612005/2004ر14مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحسن حمودي مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة237

612005/2004ر14مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالماس فارس رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة238
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612005/2004ر06مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًهللا عطا خضٌر فردوسالقانون كلٌةبغداد جامعة239

602005/2004ر99مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًفهد جوٌر احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة240

602005/2004ر85مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعباس احمد عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة241

602005/2004ر82مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعبٌد محمد مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة242

602005/2004ر75مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًصالح محمد الودود عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة243

602005/2004ر74مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمعله جاسم صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة244

602005/2004ر71مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسٌن علً مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة245

602005/2004ر63مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجمال عاٌد أثٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة246

602005/2004ر36مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمود ٌوسف علًالقانون كلٌةبغداد جامعة247

602005/2004ر23مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًداود ناظم احسانالقانون كلٌةبغداد جامعة248

602005/2004ر14مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحمودي الكرٌم عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة249

602005/2004ر12مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحٌسن جاسم صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة250

602005/2004ر06مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًخرٌبط جكن حمودالقانون كلٌةبغداد جامعة251

602005/2004ر04مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحمزة كامل ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة252

592005/2004ر96مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًفرٌح علً خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة253

592005/2004ر96مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًطرموز خلف عزٌزالقانون كلٌةبغداد جامعة254

592005/2004ر94مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسٌن هاشم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة255

592005/2004ر93مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًسلمان كاظم عوادالقانون كلٌةبغداد جامعة256

592005/2004ر89مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجوحً قاسم نعٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة257

592005/2004ر87مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًخرٌبط صدام سمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة258

592005/2004ر87مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًعبد المهدي عبد أمٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة259

592005/2004ر87مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًفلٌح هللا عبد طالبالقانون كلٌةبغداد جامعة260

592005/2004ر85مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًحسن حسٌن فوزٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة261

592005/2004ر83مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًحمود هللا عبد سمٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة262
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592005/2004ر82مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًعٌدان نعٌم أالءالقانون كلٌةبغداد جامعة263

592005/2004ر82مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًسلٌم فاضل رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة264

592005/2004ر76مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعكال معٌدي اركانالقانون كلٌةبغداد جامعة265

592005/2004ر63مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًتوفٌق هادي عديالقانون كلٌةبغداد جامعة266

592005/2004ر50مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًهللا عبد خلف رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة267

592005/2004ر47مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًشنٌشل محمد لٌلىالقانون كلٌةبغداد جامعة268

592005/2004ر34مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًرشٌد كامل فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة269

592005/2004ر12مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسن فاروق عديالقانون كلٌةبغداد جامعة270

592005/2004ر07مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًصالح جمٌل عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة271

592005/2004ر04مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعٌادة حمٌد جمعةالقانون كلٌةبغداد جامعة272

582005/2004ر82مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًلٌهوب محمد الباري عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة273

582005/2004ر79مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعلٌوي الكاظم عبد ماجدالقانون كلٌةبغداد جامعة274

582005/2004ر78مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجبر ناصر الحسٌن عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة275

582005/2004ر78مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمشحن حمٌد امجدالقانون كلٌةبغداد جامعة276

582005/2004ر71مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًخلف رجب دحامالقانون كلٌةبغداد جامعة277

582005/2004ر68مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمرتضى مكً سمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة278

582005/2004ر65مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًسطم رافع رائقالقانون كلٌةبغداد جامعة279

582005/2004ر62مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًسٌد عجٌل قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة280

582005/2004ر61مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًثوٌنً فرحان خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة281

582005/2004ر60مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحمودي فاض احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة282

582005/2004ر56مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسٌن حمزة محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة283

582005/2004ر54مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسٌن ناصر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة284

582005/2004ر50مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمصطفى جبار فرقدالقانون كلٌةبغداد جامعة285

582005/2004ر50مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًالقادر عبد ستار علًالقانون كلٌةبغداد جامعة286
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582005/2004ر27مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًمحمد سهام فدوىالقانون كلٌةبغداد جامعة287

582005/2004ر18مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحمود خزن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة288

582005/2004ر10مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًاحمد نوري براءالقانون كلٌةبغداد جامعة289

572005/2004ر94مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجاسم نصٌف محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة290

572005/2004ر94مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة291

572005/2004ر88مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًلفتة عباس الكرٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة292

572005/2004ر84مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًضٌدان فهد غٌاثالقانون كلٌةبغداد جامعة293

572005/2004ر84مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمدلول مثنى حارثالقانون كلٌةبغداد جامعة294

572005/2004ر78مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًٌاسٌن احمد قٌصرالقانون كلٌةبغداد جامعة295

572005/2004ر76مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًشعالن رشٌد مزاحمالقانون كلٌةبغداد جامعة296

572005/2004ر67مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًاصوٌح جاسم الزهرة عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة297

572005/2004ر64مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًحسن إسماعٌل صباحالقانون كلٌةبغداد جامعة298

572005/2004ر56مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعوٌن محمد كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة299

572005/2004ر53مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعبد طه ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة300

572005/2004ر50مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمهدي الوهاب عبد زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة301

572005/2004ر48مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًاحمد صالح شكريالقانون كلٌةبغداد جامعة302

572005/2004ر45مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًٌحٌى مهدي فاروقالقانون كلٌةبغداد جامعة303

572005/2004ر44مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسٌن محمود بشٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة304

572005/2004ر44مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًمحمد حسن نورسالقانون كلٌةبغداد جامعة305

572005/2004ر37مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًكاظم جاسم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة306

572005/2004ر26مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًبطً عكاب ثناءالقانون كلٌةبغداد جامعة307

572005/2004ر23مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجبر مهدي سعدونالقانون كلٌةبغداد جامعة308

572005/2004ر04مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًهاشم شاكر لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة309

---مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًطه صباح طهالقانون كلٌةبغداد جامعة310 572005/2004ر
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562005/2004ر91مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعذٌر حسن حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة311

562005/2004ر88مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًكرٌم علً حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة312

562005/2004ر86مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًنزال ذٌب رضوان القانون كلٌةبغداد جامعة313

562005/2004ر83مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًارضٌوي كاظم حمزةالقانون كلٌةبغداد جامعة314

562005/2004ر72مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًسلمان مكطوف غانمالقانون كلٌةبغداد جامعة315

562005/2004ر66مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًموسى لفتة عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة316

562005/2004ر63مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًفالح وادي كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة317

562005/2004ر56مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًحسٌن منصور حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة318

562005/2004ر44مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًجحٌل رحمن نداءالقانون كلٌةبغداد جامعة319

562005/2004ر33مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًقدوري حمودي غٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة320

562005/2004ر26مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًرسول جبار عزٌزالقانون كلٌةبغداد جامعة321

562005/2004ر13مسائً/ الدورالثانًانثىعراقًحسٌن ٌونس زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة322

562005/2004ر10مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمهدي سعد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة323

562005/2004ر09مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًراضً محمد محسنالقانون كلٌةبغداد جامعة324

552005/2004ر91مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًسلمان حسن امجدالقانون كلٌةبغداد جامعة325

552005/2004ر80مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًغالً داود الزمالقانون كلٌةبغداد جامعة326

552005/2004ر49مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًكرٌم زاٌر جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة327

552005/2004ر47مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعباس محمود صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة328

552005/2004ر24مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجاسم محمد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة329

552005/2004ر18مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًجاسم جبار برزانالقانون كلٌةبغداد جامعة330

552005/2004ر14مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًنجم محمد عٌسىالقانون كلٌةبغداد جامعة331

552005/2004ر03مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمهبول نوار علًالقانون كلٌةبغداد جامعة332

542005/2004ر48مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًهاشم عمران رحمنالقانون كلٌةبغداد جامعة333

542005/2004ر46مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًابراهٌم مصطفى سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة334
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542005/2004ر23مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد القادر عبد صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة335

542005/2004ر12مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًعلوان حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة336

542005/2004ر12مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًكاظم طارق خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة337

562005/2004ر03مسائً/ الدورالثانًذكرعراقًشناوة إسماعٌل أسامةالقانون كلٌةبغداد جامعة338


