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862009/2008ر53صباحً/  االول الدورذكرعراقًخفً عبد جمعة علًالقانون كلٌةبغداد جامعة1

852009/2008ر78صباحً/  االول الدورانثىعراقًهوبً محمد سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة2

822009/2008ر46صباحً/  االول الدورانثىعراقًسٌد العباس عبد رقٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة3

812009/2008ر20صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحسن جبار ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة4

802009/2008ر13صباحً/  االول الدورذكرعراقًعوفً الكاظم عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة5

792009/2008ر04صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد حسٌن الدٌن غٌاث عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة6

782009/2008ر90صباحً/  االول الدورانثىعراقًالرضا عبد  مسعد  كاطع رواءالقانون كلٌةبغداد جامعة7

782009/2008ر53صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً شرموخ رحٌم ساهرةالقانون كلٌةبغداد جامعة8

772009/2008ر96صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمزة حمد علً خدٌجةالقانون كلٌةبغداد جامعة9

762009/2008ر48صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبودي بالسم الحسٌن عبد حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة10

762009/2008ر32صباحً/  االول الدورانثىعراقًكعٌد حافظ نعٌم رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة11

752009/2008ر57صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد احمد وهاب نبراسالقانون كلٌةبغداد جامعة12

752009/2008ر54صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد صالح نرمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة13

752009/2008ر52صباحً/  االول الدورانثىعراقًعباس الدٌن معز حسن دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة14

752009/2008ر44صباحً/  االول الدورانثىعراقًشوكت راضً وطن سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة15

752009/2008ر12صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد قاسم فؤاد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة16

752009/2008ر08صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد عودة صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة17

742009/2008ر87صباحً/  االول الدورذكرعراقًطارش محمد فاضل رافدالقانون كلٌةبغداد جامعة18

742009/2008ر86صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاظم جواد فاضل سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة19

742009/2008ر46صباحً/  االول الدورذكرعراقًحافظ حٌدر خماس حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة20

742009/2008ر39صباحً/  االول الدورانثىعراقًغنً ناجً جعفر رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة21

742009/2008ر38صباحً/  االول الدورذكرعراقًٌصغ حسٌن فاضل عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة22
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742009/2008ر28صباحً/  االول الدورانثىعراقًرحٌم خلٌفة منذر سهىالقانون كلٌةبغداد جامعة23

742009/2008ر18صباحً/  االول الدورانثىعراقًهللا عبد سهٌل دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة24

742009/2008ر14صباحً/  االول الدورانثىعراقًفرعون غالب منتهىالقانون كلٌةبغداد جامعة25

732009/2008ر88صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد إبراهٌم الحسن عبد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة26

732009/2008ر84صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن علً محمد مسارالقانون كلٌةبغداد جامعة27

732009/2008ر54صباحً/  االول الدورانثىعراقًجوي  خالوي فلٌح هندالقانون كلٌةبغداد جامعة28

732009/2008ر34صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمود أنور شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة29

732009/2008ر29صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن محسن كاظم لقاءالقانون كلٌةبغداد جامعة30

732009/2008ر10صباحً/  االول الدورانثىعراقًجمعة احمد غازي ٌاسمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة31

732009/2008ر08صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً محمد مجٌد عذراءالقانون كلٌةبغداد جامعة32

732009/2008ر00صباحً/  االول الدورانثىعراقًمزبان علً حاتم أسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة33

722009/2008ر92صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلك نعٌم جاسب علًالقانون كلٌةبغداد جامعة34

722009/2008ر89صباحً/  االول الدورانثىعراقًجعاز نعٌم منىالقانون كلٌةبغداد جامعة35

722009/2008ر72صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاظم جواد قاسم بانالقانون كلٌةبغداد جامعة36

722009/2008ر68صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد محمود مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة37

72,502009/2008صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمدي االله عبد سماحالقانون كلٌةبغداد جامعة38

722009/2008ر48صباحً/  االول الدورانثىعراقًصالل اكرم حازمالقانون كلٌةبغداد جامعة39

722009/2008ر07صباحً/  االول الدورانثىعراقًرؤوف إسماعٌل علً زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة40

712009/2008ر89صباحً/  االول الدورانثىعراقًعباس حمٌد مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة41

712009/2008ر63صباحً/  االول الدورانثىعراقًنعمة حسٌن علً وئامالقانون كلٌةبغداد جامعة42

712009/2008ر49صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد محسن عدنان نهىالقانون كلٌةبغداد جامعة43

712009/2008ر46صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد حمٌد رشٌد صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة44

712009/2008ر42صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً سعدون الرضا عبد آٌاتالقانون كلٌةبغداد جامعة45

712009/2008ر38صباحً/  االول الدورانثىعراقًشلش سلمان دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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712009/2008ر36صباحً/  االول الدورانثىعراقًصالح حسٌن منصور حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة47

712009/2008ر31صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد عطٌة فاضل نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة48

712009/2008ر31صباحً/  االول الدورانثىعراقًعباس فخري فؤاد هالةالقانون كلٌةبغداد جامعة49

712009/2008ر12صباحً/  االول الدورانثىعراقًالغنً عبد عمر ناظم رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة50

712009/2008ر10صباحً/  االول الدورانثىعراقًنجم سعدي صفاالقانون كلٌةبغداد جامعة51

702009/2008ر89صباحً/  االول الدورذكرعراقًجابر حٌدر عباس حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة52

702009/2008ر74صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد سعٌد جمال مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة53

702009/2008ر72صباحً/  االول الدورانثىعراقًالوهاب عبد طارق طٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة54

702009/2008ر72صباحً/  االول الدورانثىعراقًالرزاق عبد الوهاب عبد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة55

702009/2008ر72صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلٌوي كرٌم عذراءالقانون كلٌةبغداد جامعة56

702009/2008ر71صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلوان حسٌن علً صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة57

702009/2008ر67صباحً/  االول الدورذكرعراقًالعزٌز عبد عماد سمرالقانون كلٌةبغداد جامعة58

702009/2008ر60صباحً/  االول الدورانثىعراقًغلوم الستار عبد كمال منتصرالقانون كلٌةبغداد جامعة59

702009/2008ر58صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن داود هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة60

702009/2008ر54صباحً/  االول الدورانثىعراقًعران نعٌم فائزةالقانون كلٌةبغداد جامعة61

702009/2008ر53صباحً/  االول الدورانثىعراقًضمد جوٌعد حسٌن أفراحالقانون كلٌةبغداد جامعة62

702009/2008ر45صباحً/  االول الدورانثىعراقًالجلٌل عبد ردٌف عدنان سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة63

702009/2008ر25صباحً/  االول الدورانثىعراقًساٌر مطشر فوزي منارالقانون كلٌةبغداد جامعة64

702009/2008ر08صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد حسون فالح دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة65

702009/2008ر00صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن شبوط سهىالقانون كلٌةبغداد جامعة66

692009/2008ر96صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد حمزة نجاحالقانون كلٌةبغداد جامعة67

692009/2008ر92صباحً/  االول الدورذكرعراقًفرحان جاسب شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة68

692009/2008ر71صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسن الحسٌن عبد مرتضىالقانون كلٌةبغداد جامعة69

692009/2008ر51صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمد عباس عامر معنالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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692009/2008ر43صباحً/  االول الدورانثىعراقًسعٌد محمد حسن هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة71

692009/2008ر41صباحً/  االول الدورانثىعراقًعطا غدٌر ناجً أفراحالقانون كلٌةبغداد جامعة72

692009/2008ر33صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلوان حسٌن محمد مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة73

692009/2008ر27صباحً/  االول الدورذكرعراقًعبود هادي شاكر فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة74

692009/2008ر25صباحً/  االول الدورذكرعراقًفرحان الغنً عبد صبحً مسعودالقانون كلٌةبغداد جامعة75

692009/2008ر17صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد كرٌم فرج علًالقانون كلٌةبغداد جامعة76

692009/2008ر15صباحً/  االول الدورانثىعراقًرشٌد الحسٌن عبد رناالقانون كلٌةبغداد جامعة77

692009/2008ر14صباحً/  االول الدورانثىعراقًشرهان عداي محمود مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة78

692009/2008ر01صباحً/  االول الدورذكرعراقًعداي إبراهٌم رسن نورالقانون كلٌةبغداد جامعة79

682009/2008ر81صباحً/  االول الدورانثىعراقًظاهر هللا عطا هللا عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة80

682009/2008ر75صباحً/  االول الدورذكرعراقًكاظم جواد المازالقانون كلٌةبغداد جامعة81

682009/2008ر75صباحً/  االول الدورانثىعراقًمطر صالح هشامالقانون كلٌةبغداد جامعة82

682009/2008ر55صباحً/  االول الدورانثىعراقًإبراهٌم مجبل علوان إٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة83

682009/2008ر54صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً شرموخ  رحٌم سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة84

682009/2008ر41صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمادي طالل ارٌجالقانون كلٌةبغداد جامعة85

682009/2008ر36صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد الخالق عبد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة86

682009/2008ر31صباحً/  االول الدورانثىعراقًكطوف جعفر آٌاتالقانون كلٌةبغداد جامعة87

682009/2008ر24صباحً/  االول الدورانثىعراقًجٌاد عاصً كاظم فائزةالقانون كلٌةبغداد جامعة88

682009/2008ر22صباحً/  االول الدورانثىعراقًخلٌل شوقً اٌاد رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة89

682009/2008ر14صباحً/  االول الدورذكرعراقًنصر اللطٌف عبد سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة90

682009/2008ر10صباحً/  االول الدورانثىعراقًكاظم راهً صالح احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة91

682009/2008ر09صباحً/  االول الدورانثىعراقًخمٌس كامل حمٌد بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة92

672009/2008ر97صباحً/  االول الدورانثىعراقًالكرٌم  عبد محمد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة93

672009/2008ر92صباحً/  االول الدورانثىعراقًسبع الناصر عبد شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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672009/2008ر90صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحسن جالل اٌاد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة95

672009/2008ر83صباحً/  االول الدورانثىعراقًغازي حسٌن صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة96

672009/2008ر82صباحً/  االول الدورانثىعراقًجٌجان طارق مقدام سماءالقانون كلٌةبغداد جامعة97

672009/2008ر82صباحً/  االول الدورانثىعراقًراضً بشت جاسم نبراسالقانون كلٌةبغداد جامعة98

672009/2008ر71صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً جبار ستار إٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة99

672009/2008ر65صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً فرج مصطفى هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة100

672009/2008ر64صباحً/  االول الدورانثىعراقًعصواد عبد حسن مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة101

672009/2008ر61صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم علٌوي حسٌن والءالقانون كلٌةبغداد جامعة102

672009/2008ر47صباحً/  االول الدورانثىعراقًطاهر خلف جلٌل مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة103

672009/2008ر43صباحً/  االول الدورانثىعراقًعباس شاطً حسن شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة104

672009/2008ر39صباحً/  االول الدورذكرعراقًالحسن عبد فالح نرمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة105

672009/2008ر23صباحً/  االول الدورذكرعراقًرشاد طارق براءالقانون كلٌةبغداد جامعة106

672009/2008ر22صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن إبراهٌم خلٌل حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة107

672009/2008ر06صباحً/  االول الدورانثىعراقًعٌسى كاظم حٌدر حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة108

672009/2008ر02صباحً/  االول الدورذكرعراقًحمودي محمد حسٌن تغرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة109

662009/2008ر95صباحً/  االول الدورانثىعراقًجمعة فرج كمال حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة110

662009/2008ر93صباحً/  االول الدورانثىعراقًالعالً عبد علً فرقانالقانون كلٌةبغداد جامعة111

662009/2008ر79صباحً/  االول الدورانثىعراقًخلٌل إسماعٌل حقً مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة112

662009/2008ر75صباحً/  االول الدورانثىعراقًسربوت شري عباس ٌاسمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة113

662009/2008ر71صباحً/  االول الدورانثىعراقًالحسٌن عبد علً حسٌن نورالقانون كلٌةبغداد جامعة114

662009/2008ر70صباحً/  االول الدورانثىعراقًمهدي رضا إبراهٌم صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة115

662009/2008ر53صباحً/  االول الدورانثىعراقًجبر فرحان علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة116

662009/2008ر44صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحال خلوهن محمد أالءالقانون كلٌةبغداد جامعة117

662009/2008ر41صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد محمد حسن خٌرٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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662009/2008ر17صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد احمد جبار سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة119

662009/2008ر04صباحً/  االول الدورذكرعراقًاحمد إبراهٌم خلٌل هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة120

652009/2008ر97صباحً/  االول الدورانثىعراقًضمد علً خلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة121

65,902009/2008صباحً/  االول الدورانثىعراقًخالد ولٌد ورودالقانون كلٌةبغداد جامعة122

652009/2008ر88صباحً/  االول الدورانثىعراقًمهدي عبٌد سعد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة123

652009/2008ر86صباحً/  االول الدورانثىعراقًكٌطان خلف كرٌم لمىالقانون كلٌةبغداد جامعة124

652009/2008ر75صباحً/  االول الدورانثىعراقًاحمد المجٌد عبد جمال نورالقانون كلٌةبغداد جامعة125

652009/2008ر36صباحً/  االول الدورانثىعراقًضاري خلٌل خالد رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة126

652009/2008ر33صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمٌد ذٌاب اٌاد شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة127

652009/2008ر24صباحً/  االول الدورذكرعراقًعاٌد مجٌد نبراسالقانون كلٌةبغداد جامعة128

652009/2008ر23صباحً/  االول الدورانثىعراقًعلً الحسٌن عبد ٌسرىالقانون كلٌةبغداد جامعة129

652009/2008ر22صباحً/  االول الدورانثىعراقًإبراهٌم خلٌل سالم عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة130

652009/2008ر14صباحً/  االول الدورانثىعراقًطه الستار عبد نبأالقانون كلٌةبغداد جامعة131

652009/2008ر06صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد عالء ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة132

642009/2008ر95صباحً/  االول الدورانثىعراقًعباس علً سعٌد آمالالقانون كلٌةبغداد جامعة133

642009/2008ر94صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم سعٌد علً إسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة134

642009/2008ر85صباحً/  االول الدورانثىعراقًعباس محمد علً رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة135

642009/2008ر85صباحً/  االول الدورذكرعراقًرملة رشٌد عماد طٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة136

642009/2008ر68صباحً/  االول الدورذكرعراقًموسى حسن نجاح هٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة137

642009/2008ر66صباحً/  االول الدورانثىعراقًنجم سهٌل شالوي حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة138

642009/2008ر54صباحً/  االول الدورذكرعراقًمزبان كاظم جواد سعدونالقانون كلٌةبغداد جامعة139

642009/2008ر52صباحً/  االول الدورذكرعراقًارهٌف حسٌن علً مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة140

642009/2008ر21صباحً/  االول الدورانثىعراقًعدنان محمد مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة141

642009/2008ر19صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلٌوي جواد محمد مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة142



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

642009/2008ر03صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد كاظم هادي صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة143

632009/2008ر77صباحً/  االول الدورذكرعراقًحسٌن سالم سجادالقانون كلٌةبغداد جامعة144

632009/2008ر77صباحً/  االول الدورذكرعراقًمسعود إحسان تمارهالقانون كلٌةبغداد جامعة145

632009/2008ر67صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم ناٌف سعدي فاروقالقانون كلٌةبغداد جامعة146

632009/2008ر46صباحً/  االول الدورانثىعراقًهلٌل حمد وحٌد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة147

632009/2008ر43صباحً/  االول الدورذكرعراقًٌونس علً إبراهٌم فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة148

632009/2008ر32صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسن محمد جاسم وئامالقانون كلٌةبغداد جامعة149

632009/2008ر18صباحً/  االول الدورانثىعراقًالقادر عبد إحسان مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة150

622009/2008ر80صباحً/  االول الدورانثىعراقًذنون ندٌم حامد نورهالقانون كلٌةبغداد جامعة151

622009/2008ر80صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمٌدي قاسم خلف مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة152

622009/2008ر77صباحً/  االول الدورانثىعراقًدخنه مزعل هللا عبد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة153

622009/2008ر61صباحً/  االول الدورانثىعراقًشلش خلف هللا خٌر هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة154

622009/2008ر53صباحً/  االول الدورانثىعراقًسلطان مطشر ناظم منىالقانون كلٌةبغداد جامعة155

622009/2008ر53صباحً/  االول الدورانثىعراقًلفته السالم عبد شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة156

622009/2008ر36صباحً/  االول الدورانثىعراقًحسٌن كاظم هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة157

622009/2008ر31صباحً/  االول الدورانثىعراقًخزعل هللا عبد هٌثم حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة158

612009/2008ر99صباحً/  االول الدورانثىعراقًعزٌز ملك شعبان هالةالقانون كلٌةبغداد جامعة159

612009/2008ر91صباحً/  االول الدورانثىعراقًجاسم فٌاض مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة160

612009/2008ر88صباحً/  االول الدورذكرعراقًجاسم هادي محمد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة161

612009/2008ر86صباحً/  االول الدورانثىعراقًعباس فاضل هشام فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة162

612009/2008ر74صباحً/  االول الدورانثىعراقًالواحد عبد محمد رٌاض محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة163

612009/2008ر68صباحً/  االول الدورذكرعراقًعزٌز حمٌد سمٌر والدةالقانون كلٌةبغداد جامعة164

612009/2008ر52صباحً/  االول الدورانثىعراقًسرهٌد غلفص فالح نورالقانون كلٌةبغداد جامعة165

612009/2008ر51صباحً/  االول الدورذكرعراقًنزال صاحب فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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612009/2008ر43صباحً/  االول الدورذكرعراقًغرٌب عزٌز طارق سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة167

612009/2008ر28صباحً/  االول الدورذكرعراقًشهاب إسماعٌل عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة168

602009/2008ر95صباحً/  االول الدورذكرعراقًطعمة حسن عبد مثنىالقانون كلٌةبغداد جامعة169

602009/2008ر66صباحً/  االول الدورذكرعراقًصباح مرضً عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة170

602009/2008ر43صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبود هللا عبد فخري احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة171

602009/2008ر38صباحً/  االول الدورذكرعراقًفنجان عكلة هشامالقانون كلٌةبغداد جامعة172

592009/2008ر99صباحً/  االول الدورانثىعراقًلطٌف مثنى لقاءالقانون كلٌةبغداد جامعة173

592009/2008ر64صباحً/  االول الدورانثىعراقًعكلة كاظم خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة174

592009/2008ر59صباحً/  االول الدورانثىعراقًالكرٌم عبد عزٌز نبٌل زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة175

592009/2008ر42صباحً/  االول الدورانثىعراقًفاضل عباس صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة176

592009/2008ر29صباحً/  االول الدورانثىعراقًعبد سكر عجمً رواءالقانون كلٌةبغداد جامعة177

592009/2008ر27صباحً/  االول الدورانثىعراقًفٌاض حسٌن الرزاق عبد هندالقانون كلٌةبغداد جامعة178

582009/2008ر92صباحً/  االول الدورذكرعراقًهللا عبد حمٌد محمود نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة179

582009/2008ر59صباحً/  االول الدورذكرعراقًعلٌوي كاظم مؤٌد شفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة180

582009/2008ر43صباحً/  االول الدورانثىعراقًعمران عودة عباس ضٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة181

582009/2008ر21صباحً/  االول الدورذكرعراقًالجبار عبد عوض هاشم مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة182

572009/2008ر84صباحً/  االول الدورانثىعراقًمحمد جاسم عالء رافدةالقانون كلٌةبغداد جامعة183

572009/2008ر74صباحً/  االول الدورذكرعراقًسهل مصعب فتاح عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة184

572009/2008ر02صباحً/  االول الدورذكرعراقًداود األحد عبد فرٌد سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة185

562009/2008ر37صباحً/  االول الدورذكرعراقًمزعل مهنا غانمالقانون كلٌةبغداد جامعة186

552009/2008ر64صباحً/  االول الدورانثىعراقًحمادي عزام محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة187

552009/2008ر01صباحً/  االول الدورذكرعراقًمحمد علً إبراهٌم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة188

532009/2008ر85صباحً/  االول الدورانثىعراقًبدن كطان حسٌن إسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة189

532009/2008ر40صباحً/  االول الدورذكرعراقًسلمان كاظم عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة190
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522009/2008ر60صباحً/  االول الدورذكرعراقًفٌصل محمد حسن اٌمنالقانون كلٌةبغداد جامعة191

712009/2008ر52صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًضاحً جمعة عثمانالقانون كلٌةبغداد جامعة192

702009/2008ر04صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًزٌارة حسٌن علً لٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة193

692009/2008ر66صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًصالح مهدي انمارالقانون كلٌةبغداد جامعة194

69,362009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًاحمد محمد صبحً هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة195

69,142009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًرشٌد محمد رناالقانون كلٌةبغداد جامعة196

68,642009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجاسم داود مؤٌد اوسرالقانون كلٌةبغداد جامعة197

67,812009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًسلمان خلف محمود سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة198

67,552009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًاغالً حسٌن نهلةالقانون كلٌةبغداد جامعة199

67,542009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًرسن صادق مشتاقالقانون كلٌةبغداد جامعة200

66,412009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالعباس عبد حسون علً حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة201

65,742009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهللا عبد حنتوش موزان غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة202

65,382009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًابراهٌم الدٌن صالح االءالقانون كلٌةبغداد جامعة203

64,582009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالرحمن عبد هللا عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة204

64,332009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد صالح علً هندالقانون كلٌةبغداد جامعة205

64,092009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًخلف حمزة صادقالقانون كلٌةبغداد جامعة206

64,012009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالحسٌن عبد فاضل هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة207

63,922009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلوان حسٌن ابراهٌم سالًالقانون كلٌةبغداد جامعة208

63,882009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحمٌد السادة عبد حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة209

63,812009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًدهش جنزٌل زاٌر حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة210

63,712009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًغافل جبار فاسم صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة211

63,632009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد زٌد نداءالقانون كلٌةبغداد جامعة212

63,352009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًخمٌس سلمان سعد مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة213

63,342009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعلً االمٌر عبد سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة214
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63,082009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعباس محمد جاسم هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة215

62,732009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًٌاسٌن النبً عبد صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة216

62,682009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحسون كاطع محمد سٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة217

62,402009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًبدٌر لفتة كرٌم نجالءالقانون كلٌةبغداد جامعة218

62,402009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحسن حسن سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة219

62,222009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًكرٌم حسن فتاح سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة220

61,802009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًكاظم جواد حسٌن نجالءالقانون كلٌةبغداد جامعة221

61,732009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعبد ابراهٌم طارق فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة222

61,372009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًناٌف هاشم سعادالقانون كلٌةبغداد جامعة223

61,282009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجمعة وادي جواد شٌرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة224

61,022009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهرٌش محمود نورالقانون كلٌةبغداد جامعة225

60,812009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهللا عبد عٌدان عباس قبسالقانون كلٌةبغداد جامعة226

60,562009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد محمود مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة227

60,402009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهللا عبد المنعم عبد مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة228

60,372009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن علً حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة229

60,352009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالدٌن محً الدٌن بهاء مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة230

60,322009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًعباس علً بتولالقانون كلٌةبغداد جامعة231

60,222009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهادي سمٌر زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة232

59,842009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًحوٌل مهاوي محمد فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة233

59,522009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهاشم شوقً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة234

59,392009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًبكر حسٌن ٌاسر حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة235

59,222009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًكاظم ثامر حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة236

59,192009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجواد ناجً جواد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة237

59,062009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًقاسم صدام فٌصل مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة238
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58,932009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالعالً عبد خالد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة239

58,692009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًالكاظم عبد حاتم دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة240

58,592009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًخلٌف لٌلو عبد مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة241

58,562009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًظاهرنصٌف سعدي نوارالقانون كلٌةبغداد جامعة242

58,522009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًوالً محمود قادر ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة243

57,872009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًداود جمال املالقانون كلٌةبغداد جامعة244

57,792009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمنصور رسول شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة245

57,602009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًهللا جار صادق هاشم زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة246

57,372009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًجمعة حسن حمٌد سماالقانون كلٌةبغداد جامعة247

57,232009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًرمضان ذوالنون قٌل سمرالقانون كلٌةبغداد جامعة248

56,832009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً عبد مهدي اوسالقانون كلٌةبغداد جامعة249

56,442009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًهادي حسٌن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة250

56,292009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًفاضل علً ولٌد مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة251

56,022009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًزٌر حسٌن كاظم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة252

55,732009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًشعالن ضبع وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة253

55,572009/2008صباحً/  الثانً الدورانثىعراقًمحمد عالوي اشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة254

55,552009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًعلً عبد الواحد عبد كرمالقانون كلٌةبغداد جامعة255

55,472009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًناٌف عدنان عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة256

54,802009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًحسٌن عالوي اكرمالقانون كلٌةبغداد جامعة257

54,312009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًظاهر محمود محمد ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة258

53,732009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًالعبود عناد زبٌد نسرالقانون كلٌةبغداد جامعة259

53,492009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًصٌوان منكر كاظم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة260

53,162009/2008صباحً/  الثانً الدورذكرعراقًجاسم حمٌد تركًالقانون كلٌةبغداد جامعة261



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

85,772009/2008مسائً/  االول الدورذكرعراقًحسن طاهر ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة1

72,352009/2008مسائً/  االول الدورذكرعراقًهللا عبد سلمان قٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة2

68,252009/2008مسائً/  االول الدورذكرعراقًمشرف جمٌل محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة3

64,452009/2008مسائً/  االول الدورذكرعراقًصالح عزٌز سمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة4

64,132009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًسكر حسٌن عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة5

63,942009/2008مسائً/  االول الدورذكرعراقًجاسم قدوري احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة6

63,652009/2008مسائً/  االول الدورذكرعراقًرشود دشر عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة7

63,282009/2008مسائً/  االول الدورذكرعراقًناجً ربٌع نهادالقانون كلٌةبغداد جامعة8

62,592009/2008مسائً/  االول الدورذكرعراقًحمٌدي حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة9

62,472009/2008مسائً/  االول الدورانثىعراقًعباس األمٌر عبد شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة10

62,282009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًالمجٌد عبد كاظم جعفرالقانون كلٌةبغداد جامعة11

62,272009/2008مسائً/  االول الدورذكرعراقًإبراهٌم الهادي عبد عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة12

62,092009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًعباس محمود خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة13

61,862009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًالكرٌم عبد حسٌن سامًالقانون كلٌةبغداد جامعة14

61,862009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًمحٌسن عداي علًالقانون كلٌةبغداد جامعة15

61,372009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًعزٌز هللا روح خلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة16

61,222009/2008مسائً/  االول الدورذكرعراقًعمران علً محسنالقانون كلٌةبغداد جامعة17

61,012009/2008مسائً/  االول الدورانثىعراقًعباس علً هوٌداالقانون كلٌةبغداد جامعة18

60,512009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًكاظم حسٌن سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة19

60,262009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًرسول اسماعٌل دلٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة20

60,152009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًحافظ خلف سرحانالقانون كلٌةبغداد جامعة21

59,812009/2008مسائً/  االول الدورذكرعراقًخزعل غازي ضٌغمالقانون كلٌةبغداد جامعة22

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء

 2009/2008 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن
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59,802009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًفٌاض علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة23

59,302009/2008مسائً/  االول الدورذكرعراقًعرار شونه حمدانالقانون كلٌةبغداد جامعة24

59,052009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًعزٌز حمٌد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة25

58,422009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًاحمد قصً ازحامالقانون كلٌةبغداد جامعة26

58,292009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًحسن احمد مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة27

58,272009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًالعلً عبد نعمة مرادالقانون كلٌةبغداد جامعة28

58,062009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًشكر حسن فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة29

57,642009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًفرهود نعمة نوريالقانون كلٌةبغداد جامعة30

57,642009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًمهدي نعٌم رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة31

57,192009/2008مسائً/  االول الدورذكرعراقًمحمد موزان حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة32

57,152009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًعبود خلف زهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة33

56,952009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًكرٌم سعد رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة34

56,652009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًحمود موجد حامدالقانون كلٌةبغداد جامعة35

56,532009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًمنصور حمود جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة36

56,442009/2008مسائً/  االول الدورذكرعراقًسلمان جٌثوم فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة37

55,092009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًسلمان غازي محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة38

54,902009/2008مسائً/  الدورالثانًذكرعراقًجاسم حسٌن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة39


