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

89,762008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلً حسن نجوىالقانون كلٌةبغداد جامعة1

86,522008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمود حمادي ختامالقانون كلٌةبغداد جامعة2

85,632008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًخندان الجبار عبد شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة3

85,612008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعودة غضبان جلٌلةالقانون كلٌةبغداد جامعة4

85,092008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعبد حٌدر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة5

84,882008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالسالم عبد هشام اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة6

84,202008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزوري جبار منتهىالقانون كلٌةبغداد جامعة7

84,152008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًخمٌس ستار نورالقانون كلٌةبغداد جامعة8

84,002008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحمادي علً محمد سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة9

83,762008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسٌن احمد ودادالقانون كلٌةبغداد جامعة10

83,692008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحسن حسٌن نضالالقانون كلٌةبغداد جامعة11

83,352008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسٌن خٌري كوثرالقانون كلٌةبغداد جامعة12

83,172008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمدحت حاتم اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة13

82,022008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًهاشم سلٌم عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة14

81,802008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمهاوش شعالن عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة15

81,742008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرحٌم عبد سهىالقانون كلٌةبغداد جامعة16

81,732008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًفاضل علً زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة17

81,492008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمشجل الحسن عبد شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة18

81,242008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسٌن عالء نورالقانون كلٌةبغداد جامعة19

80,692008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهادي حامد زمنالقانون كلٌةبغداد جامعة20

80,552008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعثمان خمٌس شٌرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة21

80,512008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن طه اسامهالقانون كلٌةبغداد جامعة22
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التخرج سنة المعدلالطالب فٌه نجح الذي الدورالجنس الجنسٌة الرباعً الطالب اسمالكلٌةالجامعة اسمت

80,162008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالصاحب عبد المهدي عبد مٌسمالقانون كلٌةبغداد جامعة23

79,592008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسوٌلم مسلم منىالقانون كلٌةبغداد جامعة24

79,552008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالصاحب عبد العزٌز عبد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة25

78,912008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًشهباز صباح رواءالقانون كلٌةبغداد جامعة26

78,682008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهللا عبد سهٌل هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة27

78,422008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًانعٌمة سمٌر نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة28

78,062008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجاسم خلٌل نورالقانون كلٌةبغداد جامعة29

77,792008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًونس هاشم عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة30

77,722008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًكرٌم محمود اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة31

77,572008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلٌوي جلٌل حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة32

77,432008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًامٌن كمال سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة33

77,372008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاحمد شهاب شمىالقانون كلٌةبغداد جامعة34

77,202008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًداخل النبً عبد منارالقانون كلٌةبغداد جامعة35

76,982008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهاشم ظافر ورودالقانون كلٌةبغداد جامعة36

76,952008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًضٌدان موحان سماحالقانون كلٌةبغداد جامعة37

76,932008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًامٌن حامد غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة38

76,922008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًخلٌل صادق مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة39

76,592008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًابراهٌم اثٌل همسةالقانون كلٌةبغداد جامعة40

76,462008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجمٌل ولٌد رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة41

76,432008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلً محمد عادل مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة42

76,402008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً حسٌن عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة43

76,162008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًخطاب سعدون رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة44

76,142008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجبوري سمٌر استبرقالقانون كلٌةبغداد جامعة45

75,942008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسن اغا محمود مٌمنالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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75,942008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعبود هادي اشراقالقانون كلٌةبغداد جامعة47

75,892008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمسٌر رٌسان رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة48

75,822008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًصالح كرٌم سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة49

75,782008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالهادي عبد ناطق خولةالقانون كلٌةبغداد جامعة50

75,712008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمهاوش عباس وجدانالقانون كلٌةبغداد جامعة51

75,692008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًتاٌه سعد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة52

75,592008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجاسم محمد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة53

75,592008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًماٌع محمد بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة54

75,462008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمرزة نزار ازادالقانون كلٌةبغداد جامعة55

75,372008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاسماعٌل حقً انسامالقانون كلٌةبغداد جامعة56

75,342008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد عامر بانالقانون كلٌةبغداد جامعة57

75,202008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجاسم عباس علًالقانون كلٌةبغداد جامعة58

75,182008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًخلف عباس االءالقانون كلٌةبغداد جامعة59

75,152008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًصكر دشر امجدالقانون كلٌةبغداد جامعة60

75,142008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاحمد ابراهٌم مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة61

75,112008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلٌوي عالء دٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة62

74,882008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعواد محمد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة63

74,652008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًطه عدنان احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة64

74,622008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًشارد كاظم رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة65

74,592008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًبهجت هشام مٌساءالقانون كلٌةبغداد جامعة66

74,582008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجاسم الكرٌم عبد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة67

74,452008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجبار جلٌل بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة68

74,252008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًصالح اكرم ارتقاءالقانون كلٌةبغداد جامعة69

74,012008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًناٌف علً سندسالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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73,912008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًخلٌل ضاري اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة71

73,812008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًكاظم محمد كاظم سمرالقانون كلٌةبغداد جامعة72

73,612008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًكاظم الحسٌن عبد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة73

73,592008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًصوٌح حسون هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة74

73,522008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًالرزاق عبد عناد صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة75

73,492008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنوري ابراهٌم ودٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة76

73,192008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنجم رٌاض سماحالقانون كلٌةبغداد جامعة77

73,162008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلوان حسن هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة78

73,072008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمهدي صالح والءالقانون كلٌةبغداد جامعة79

73,042008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعبٌد الرضا عبد بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة80

72,522008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًكرٌم رومٌل هٌفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة81

72,282008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسٌن عدنان مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة82

72,262008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاحمد الجبار عبد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة83

72,262008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًصالح ٌاسٌن سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة84

72,222008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالوهاب عبد مهند صفاالقانون كلٌةبغداد جامعة85

72,192008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجعفر صالح علًالقانون كلٌةبغداد جامعة86

72,172008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًلعٌبً رٌاض هٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة87

72,102008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًصفر حسٌن شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة88

72,022008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسان مسلم بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة89

71,852008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن عالء سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة90

71,822008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجهاد جمعة دٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة91

71,742008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد هللا عبد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة92

71,592008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمولود جبار سمرالقانون كلٌةبغداد جامعة93

71,572008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًثعبان حاكم سامًالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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71,542008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنواف مازن هٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة95

71,242008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجاسم الكرٌم عبد باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة96

71,062008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجبار ستار اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة97

71,052008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعبد نجم ٌحٌىالقانون كلٌةبغداد جامعة98

71,032008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًفلٌح هللا عبد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة99

70,972008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًشكر محمد صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة100

70,642008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمانع خالوي زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة101

70,492008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًشكر عبد مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة102

70,452008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالواحد عبد علً هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة103

70,362008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًخضٌر محسن اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة104

70,092008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسن عالء فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة105

70,092008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن ٌاسر ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة106

70,092008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحسن عصام سالًالقانون كلٌةبغداد جامعة107

70,042008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد رشٌد سروهالقانون كلٌةبغداد جامعة108

70,012008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمفتاح لطٌف نورالقانون كلٌةبغداد جامعة109

69,942008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًصبار ماجد اثٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة110

69,932008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًصبري سامً بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة111

69,852008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلٌوي خٌري وفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة112

69,802008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً هاشم سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة113

69,792008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجاسم سلٌم عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة114

69,702008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن جهان حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة115

69,542008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالجبار عبد كنعان مٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة116

69,282008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد جاسم تحسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة117

69,192008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًعبد علً رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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69,142008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجاسم سعدي الهدى نورالقانون كلٌةبغداد جامعة119

69,112008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًعبد شاكر مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة120

68,962008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسعدون محسن عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة121

68,962008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًكاظم سرحان حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة122

68,852008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحسن جاسم املالقانون كلٌةبغداد جامعة123

68,842008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًتاٌه عبد عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة124

68,842008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحمدان صباح تقىالقانون كلٌةبغداد جامعة125

68,632008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمود شكر االءالقانون كلٌةبغداد جامعة126

68,512008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًخضٌر جلٌل زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة127

68,502008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمجٌد رشٌد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة128

68,482008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًراضً زٌد عبد مؤٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة129

68,402008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحبٌب مهدي مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة130

68,352008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالدٌن بهاء باسم شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة131

68,292008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًفؤاد هشام ادٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة132

68,242008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًحمادي قاسم نجاةالقانون كلٌةبغداد جامعة133

68,182008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسن سالم سهىالقانون كلٌةبغداد جامعة134

67,792008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحمد راضً جعفرالقانون كلٌةبغداد جامعة135

67,732008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن عدنان غسانالقانون كلٌةبغداد جامعة136

67,662008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحمٌد جبر منتهىالقانون كلٌةبغداد جامعة137

67,592008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعطٌة سماري رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة138

67,532008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًرستم حسٌن عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة139

67,482008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًكحٌط جمٌل زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة140

67,452008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجاسم محمد دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة141

67,382008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًطراد حسٌن هٌثمالقانون كلٌةبغداد جامعة142
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67,362008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًكرٌم ادعٌر حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة143

67,222008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنوري صباح زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة144

67,092008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًخزعل حسٌن مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة145

66,862008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًابراهٌم مسلم ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة146

66,862008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعزت شوكت االءالقانون كلٌةبغداد جامعة147

66,802008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًسبع علً محسنالقانون كلٌةبغداد جامعة148

66,802008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد رحٌم حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة149

66,712008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًكٌطان حمٌد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة150

66,482008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًحسٌن كرٌم اٌالفالقانون كلٌةبغداد جامعة151

66,362008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًحمٌد صادق مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة152

66,332008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًشوٌع حسٌن حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة153

66,302008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًشاكر ٌحٌى سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة154

66,252008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًطالب صباح زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة155

66,212008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًسلمان احمد حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة156

66,192008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًامٌن محمد جعفر زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة157

66,112008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًاحمد الرضا عبد سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة158

66,072008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًحسن بجاي مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة159

66,042008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًداود قاسم رناالقانون كلٌةبغداد جامعة160

65,972008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًمعارج فؤاد مٌرفتالقانون كلٌةبغداد جامعة161

65,942008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالحسٌن عبد محمد رانٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة162

65,892008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًداود كرٌم زهرةالقانون كلٌةبغداد جامعة163

65,812008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًدشر محسن سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة164

65,812008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًغضبان جاسم دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة165

65,742008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنوري ابراهٌم غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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65,562008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًفخري صباح رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة167

65,562008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًمحمد جاسم مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة168

65,502008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاللطٌف عبد زٌد طٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة169

65,442008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعاشور داود خنساءالقانون كلٌةبغداد جامعة170

65,432008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًكوٌن اسمر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة171

65,422008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجواد طالب علًالقانون كلٌةبغداد جامعة172

65,392008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنهاد رحٌم مٌدٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة173

65,382008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعنون عبود نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة174

65,372008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًٌارمامً فرمان شٌرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة175

65,302008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهللا عبد خالد ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة176

65,292008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلوان المطلب عبد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة177

65,132008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًكاطع كاظم عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة178

65,012008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد محارب هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة179

64,992008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًمكً وارد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة180

64,842008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمنصور محمد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة181

64,792008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًعبد قاسم هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة182

64,772008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًابراهٌم خلٌل زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة183

64,672008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجاسم طامً اكرمالقانون كلٌةبغداد جامعة184

64,322008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًمحمد مجٌد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة185

64,292008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًخلٌل محمد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة186

64,282008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلً الكرٌم عبد رٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة187

63,932008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًابراهٌم خلٌل سرورالقانون كلٌةبغداد جامعة188

63,902008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعبد شاكر ذر ابوالقانون كلٌةبغداد جامعة189

63,772008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسوٌلم مسلم مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة190
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63,702008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعطٌة موٌضً قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة191

63,692008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًابراهٌم عادل مروجالقانون كلٌةبغداد جامعة192

63,612008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًعٌسى حسٌن مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة193

63,532008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًكاظم علً اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة194

63,432008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًهللا عطا حاتم مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة195

63,222008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمحمد توفٌق شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة196

63,112008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًفجر محمود سماحالقانون كلٌةبغداد جامعة197

63,002008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحسن فالح رحابالقانون كلٌةبغداد جامعة198

62,952008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًالهادي عبد خلٌل نوارالقانون كلٌةبغداد جامعة199

62,942008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًدغٌمش نعمان فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة200

62,942008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحمٌد منصور جعفرالقانون كلٌةبغداد جامعة201

62,802008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًالوهاب عبد محمود سوالالقانون كلٌةبغداد جامعة202

62,722008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنجم مثنى سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة203

62,702008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًكاظم جواد وئامالقانون كلٌةبغداد جامعة204

62,682008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًشعالن كاظم رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة205

62,632008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًرسن مسٌر عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة206

62,622008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحسن ناظم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة207

62,522008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًجواد علً محمد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة208

62,482008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعبود علً العابدٌن زٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة209

62,442008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًخلٌفة مهدي عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة210

62,412008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًبجاي فاخر اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة211

62,262008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًزكً حمٌد بشارالقانون كلٌةبغداد جامعة212

62,152008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًالهادي عبد محمد عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة213

62,072008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلوان هادي جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة214
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62,032008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًساهً الحسٌن عبد مسعودالقانون كلٌةبغداد جامعة215

61,972008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًالرزاق عبد قاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة216

61,972008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًرحٌم حاتم وائلالقانون كلٌةبغداد جامعة217

61,882008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًابراهٌم طه وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة218

61,782008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًعلً مخلف احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة219

61,772008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًلعٌبً سرحان مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة220

61,522008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًمحمد جاسم رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة221

61,492008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًاسماعٌل تحسٌن مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة222

61,442008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًٌوسف كرٌم عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة223

61,062008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًكامل اسامة سرابالقانون كلٌةبغداد جامعة224

61,052008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًكرٌم مصطاف اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة225

60,922008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجاسم ٌحٌى باللالقانون كلٌةبغداد جامعة226

60,912008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًٌوسف طالب هندالقانون كلٌةبغداد جامعة227

60,792008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًشمران محمد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة228

60,602008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًٌوسف جبار حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة229

60,482008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًعجمً محمد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة230

60,272008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًرشٌد فواز اثٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة231

60,252008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعبٌد سلمان حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة232

60,172008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعبد احمد باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة233

60,172008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًعلً عباس نورالقانون كلٌةبغداد جامعة234

60,162008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًحمٌد جاسم رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة235

60,102008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًخلف كاظم زمنالقانون كلٌةبغداد جامعة236

60,032008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً محمد كاظم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة237

59,982008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحمزة محسن ظافرالقانون كلٌةبغداد جامعة238
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59,952008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًهللا عبد عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة239

59,722008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًفاضل السالم عبد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة240

59,712008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًكاظم جواد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة241

59,612008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًصالح ٌحٌى هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة242

59,532008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًعلوان محمد بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة243

59,492008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًعلً حسن غسقالقانون كلٌةبغداد جامعة244

59,462008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًهللا عبد رحٌم عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة245

59,452008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًجبار صبٌح خولةالقانون كلٌةبغداد جامعة246

59,392008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًذنون نبٌل مٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة247

59,372008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً عبد لفتة وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة248

59,242008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًنوري فؤاد دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة249

58,962008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسلمان الحمٌد عبد نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة250

58,962008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًعكار الرضا عبد اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة251

58,872008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًمحمد صالح مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة252

58,752008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحسن حسٌن حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة253

58,632008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًعباس حسٌن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة254

58,472008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًالحسٌن عبد منذر احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة255

58,472008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًجواد عزٌز حامدالقانون كلٌةبغداد جامعة256

58,362008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًخلٌفة احمد املالقانون كلٌةبغداد جامعة257

58,102008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًسرحان غركان احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة258

58,022008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًصباح عذاب ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة259

57,962008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن كركان حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة260

57,912008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحمادي سالم صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة261

57,852008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًامٌن االمٌر عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة262
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57,692008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًكاظم فرحان افراحالقانون كلٌةبغداد جامعة263

57,292008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًابراهٌم ماهر سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة264

57,272008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًعطٌة جرز علًالقانون كلٌةبغداد جامعة265

57,182008/2007صباحً/ الدوراالولانثىعراقًوناس كاظم سرابالقانون كلٌةبغداد جامعة266

56,962008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحمادي صالح ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة267

56,862008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد صالح حازمالقانون كلٌةبغداد جامعة268

56,822008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًكاطع حسن صفٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة269

56,672008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحرج طه مأمونالقانون كلٌةبغداد جامعة270

56,402008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًسالم قاسم ثائرالقانون كلٌةبغداد جامعة271

56,392008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحمود شامل مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة272

56,342008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحمٌد مرٌمر احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة273

56,062008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًاحمد مهدي خال بًالقانون كلٌةبغداد جامعة274

55,942008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًعاشور عامر اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة275

55,742008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًسعٌد تحسٌن سمرالقانون كلٌةبغداد جامعة276

55,622008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحمدي مهدي فاخرالقانون كلٌةبغداد جامعة277

55,352008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًخلف سعٌد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة278

55,272008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًمحمد جبر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة279

55,072008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًمحسن محمد مالكالقانون كلٌةبغداد جامعة280

54,702008/2007صباحً/ الدوراالولذكرعراقًجبارة وحٌد حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة281

54,562008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًجبار كاظم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة282

54,342008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحسٌن داود قحطانالقانون كلٌةبغداد جامعة283

54,302008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًكاظم جواد عزٌزالقانون كلٌةبغداد جامعة284

54,162008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًحسن صالح لؤيالقانون كلٌةبغداد جامعة285

54,012008/2007صباحً/ الدورالثانًانثىعراقًحمزة عناد انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة286

53,262008/2007صباحً/ الدورالثانًذكرعراقًكرٌم جابر كرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة287
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812008/2007ر78مسائً/  االول الدورذكرعراقًالرزاق عبد سهٌل احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة1

732008/2007ر64مسائً/  االول الدورذكرعراقًحمزة علً حامدالقانون كلٌةبغداد جامعة2

722008/2007ر08مسائً/  االول الدورانثىعراقًٌوسف محمد محمد وفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة3

712008/2007ر50مسائً/  االول الدورذكرعراقًعاكول وثٌق علًالقانون كلٌةبغداد جامعة4

682008/2007ر42مسائً/  االول الدورذكرعراقًالقادر عبد سفر عديالقانون كلٌةبغداد جامعة5

672008/2007ر87مسائً/  االول الدورذكرعراقًعباس جمٌل ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة6

672008/2007ر31مسائً/  االول الدورذكرعراقًعباس السادة عبد عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة7

672008/2007ر08مسائً/  االول الدورذكرعراقًاحمد ربٌع محًالقانون كلٌةبغداد جامعة8

672008/2007ر01مسائً/  االول الدورذكرعراقًهللا عبد صحبت الكرٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة9

652008/2007ر35مسائً/  االول الدورذكرعراقًخرٌبط كاظم جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة10

622008/2007ر91مسائً/  االول الدورذكرعراقًموسى عمران معروفالقانون كلٌةبغداد جامعة11

622008/2007ر77مسائً/  االول الدورذكرعراقًعبد حاجم محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة12

612008/2007ر67مسائً/  االول الدورذكرعراقًعجاج حمد خلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة13

602008/2007ر89مسائً/  االول الدورذكرعراقًمهدي غازي الكرٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة14

592008/2007ر64مسائً/  االول الدورذكرعراقًمحمود بٌات عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة15

582008/2007ر57مسائً/  االول الدورذكرعراقًزغٌر كاظم حمزةالقانون كلٌةبغداد جامعة16

572008/2007ر60مسائً/  االول الدورانثىعراقًعلً حمد سهىالقانون كلٌةبغداد جامعة17

572008/2007ر45مسائً/  االول الدورذكرعراقًسلمان كاظم جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة18

692008/2007ر33مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًاحمد جاسم فخريالقانون كلٌةبغداد جامعة19

692008/2007ر06مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًصخً حسٌن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة20

622008/2007ر36مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمراد إبراهٌم خلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة21

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء

 2008/2007 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن
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612008/2007ر41مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًراشد هللا عبد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة22

612008/2007ر27مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعاٌد جبار ستارالقانون كلٌةبغداد جامعة23

592008/2007ر83مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًاللطٌف عبد المالك عبد هشامالقانون كلٌةبغداد جامعة24

592008/2007ر68مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًغضبان قٌس عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة25

592008/2007ر46مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً حسٌن نزهانالقانون كلٌةبغداد جامعة26

592008/2007ر38مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًمهدي إبراهٌم سرمدالقانون كلٌةبغداد جامعة27

582008/2007ر89مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًسلمان رحٌم رمضانالقانون كلٌةبغداد جامعة28

572008/2007ر47مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا عطا طه ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة29

562008/2007ر25مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد حمٌدي غانمالقانون كلٌةبغداد جامعة30

552008/2007ر55مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًهادي خالد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة31

542008/2007ر81مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم مثنى نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة32

542008/2007ر79مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًصالح كامل ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة33

582008/2007ر10مسائً/  الثانً الدورذكرعراقًعالوي احمد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة34


