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88.792011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًمسعود محمد نجم فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة1

81.342011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًعٌسى هادي عدنان طٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة2

80.972011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًتقً حسٌن عبد مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة3

79.412011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًخضٌر خلٌل محمود رواءالقانون كلٌةبغداد جامعة4

78.982011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًاحمد عٌسى جاسم مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة5

77.552011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًعبدالرضا مسعد كاطع جعفرالقانون كلٌةبغداد جامعة6

76.172011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمد محمد ابراهٌم مروهالقانون كلٌةبغداد جامعة7

76.042011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًجوهر محمد ظافر غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة8

76.032011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحنون هاشم كرٌم عذراءالقانون كلٌةبغداد جامعة9

75.882011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًعبداالمٌر باسل فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة10

75.522011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًعبدالوهاب عبدالرزاق عامر احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة11

75.212011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًمحمد طاهر اسماعٌل طاهرالقانون كلٌةبغداد جامعة12

74.142011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًكاظم صادق هاشمالقانون كلٌةبغداد جامعة13

73.612011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمد جاسم عبدالهادي عفراءالقانون كلٌةبغداد جامعة14

73.122011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًخزعل ولٌد سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة15

72.852011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًخلف عبود محمد هالهالقانون كلٌةبغداد جامعة16

72.842011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًهاشم جاسم سمٌر فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة17

72.052011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًحسن كاظم صادق حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة18

72.042011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًغانم هاشم فرحان اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة19

71.932011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحلول خالد اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة20

71.062011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًعباس هاشم غازي غزوانالقانون كلٌةبغداد جامعة21

70.632011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًزاٌر حسٌن مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة22
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70.562011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًخطاب نهاد دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة23

70.262011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًعناد راشد عطا فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة24

69.762011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًدواي كاطع انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة25

69.072011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمود صادق علً رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة26

68.822011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحسن عبدالكرٌم شفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة27

68.812011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًفهد عبدالزهرة علً رٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة28

68.732011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًلٌلو عبدالرزاق طه زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة29

68.462011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًعباس عالء رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة30

68.422011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًعبدالجبار وسام رندالقانون كلٌةبغداد جامعة31

68.32011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًفرحان عبدالرزاق لٌث نورالهدىالقانون كلٌةبغداد جامعة32

68.182011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً الدٌن سٌف نورالقانون كلٌةبغداد جامعة33

68.032011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمد ٌوسف دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة34

67.982011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًعواد علً محمد عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة35

67.682011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسن جاسم عبدالكرٌم دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة36

67.632011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًخلف صباح اسعد صفاالقانون كلٌةبغداد جامعة37

67.472011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًجاسم ظاهر حبٌب محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة38

67.452011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًعبدهللا حافظ هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة39

67.072011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمد حٌدر غثال مأربالقانون كلٌةبغداد جامعة40

67.042011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًسلمان عبدالحسٌن سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة41

66.932011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًممدوح مطلك محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة42

66.892011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًمصطفى شعبان عبدالرحمن فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة43

66.622011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمود ابراهٌم جبار بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة44

66.262011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمحمد هاشم علً اطٌافالقانون كلٌةبغداد جامعة45

66.072011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًعداي جبر عبدالستار لجٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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66.042011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسٌن طالل مظهر رغدهالقانون كلٌةبغداد جامعة47

65.962011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًعبٌد كاظم سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة48

65.852011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًزهٌر حمٌد سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة49

65.842011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًوفٌق علً موجالقانون كلٌةبغداد جامعة50

65.782011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًاحمد كاظم ابتسامالقانون كلٌةبغداد جامعة51

65.732011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًوحٌد الكرٌم عبد فائق نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة52

65.72011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًجساب مغٌثً مجٌد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة53

65.422011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًخٌرهللا اٌاد هندالقانون كلٌةبغداد جامعة54

65.382011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًعٌدان مزهر ٌسرىالقانون كلٌةبغداد جامعة55

65.312011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًمجٌد الكرٌم عبد دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة56

65.052011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمد محمد جاسم رٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة57

65.042011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًاحمد خضٌر خالد اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة58

64.932011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًسلمان نعمة فاهم غسقالقانون كلٌةبغداد جامعة59

64.872011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًاحمد اسماعٌل افٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة60

64.792011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًعباس احمد ٌوسف علًالقانون كلٌةبغداد جامعة61

64.582011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًفلٌح حسن فلٌح االءالقانون كلٌةبغداد جامعة62

64.542011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًفلك بعرور هاشم ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة63

64.352011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًصاحب عباس سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة64

64.342011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًثامر جبر دخٌل هاجرالقانون كلٌةبغداد جامعة65

64.332011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًعبد غازي الواحد عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة66

64.262011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًموسى كاظم اكرم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة67

64.122011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًمصحب عبدالرزاق حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة68

63.982011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًالحسن عبد صالح سعد نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة69

63.972011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًمهنا امٌن سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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63.762011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًعبود خزعل مجٌد رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة71

63.712011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًحسان عنٌد هاديالقانون كلٌةبغداد جامعة72

63.652011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًكاطع خضٌر محمد هالةالقانون كلٌةبغداد جامعة73

63.52011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً حسٌن اللطٌف عبد اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة74

63.372011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًسالم هانً ابرارالقانون كلٌةبغداد جامعة75

63.162011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًكمر علً هادي احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة76

63.12011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًكاظم احمد قاسم جعفرالقانون كلٌةبغداد جامعة77

63.042011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًجاسم كامل حارث مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة78

63.032011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمد هٌثم سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة79

62.912011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمد عماد عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة80

62.82011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمحمد عبدهللا احمد ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة81

62.682011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًابراهٌم خلٌل اسماعٌل ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة82

62.672011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًمحمود حمادي علً ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة83

62.632011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًبالل المجٌد عبد زٌد رندالقانون كلٌةبغداد جامعة84

62.442011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمد كاظم فاضل اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة85

62.332011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًخضر مجٌد سعٌد رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة86

62.182011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًفضالة تهٌمش كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة87

62.12011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًصالح بلٌل غسانالقانون كلٌةبغداد جامعة88

62.082011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًحسن ٌاسٌن طهالقانون كلٌةبغداد جامعة89

62.072011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسن خلٌف كاظم ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة90

62.062011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًمطلك سرحان حازم تماراالقانون كلٌةبغداد جامعة91

62.032011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًاحمد محمود شاكر عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة92

61.972011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًصالح خلف علً هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة93

61.852011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًاحمد شهاب كرٌم اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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61.842011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًالقادر عبد معتصم قمرالقانون كلٌةبغداد جامعة95

61.812011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًسلمان خزعل فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة96

61.642011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًخمٌس عباس محمد سرابالقانون كلٌةبغداد جامعة97

61.612011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًابراهٌم خلٌل اشواقالقانون كلٌةبغداد جامعة98

61.522011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًخطاب صادق هالةالقانون كلٌةبغداد جامعة99

61.482011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمٌد عادل سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة100

61.12011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًصالح عدنان زٌاد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة101

60.982011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًمكطوف عبدهللا انسالقانون كلٌةبغداد جامعة102

60.962011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًخمٌس سبع مهدي رقٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة103

60.942011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًسلمان ردٌف علً انفالالقانون كلٌةبغداد جامعة104

60.852011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًعبود عبدالكرٌم خلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة105

60.712011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًمكً محمد حاتم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة106

60.622011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًطعمة علً القالقانون كلٌةبغداد جامعة107

60.492011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًعٌدان عٌسى علًالقانون كلٌةبغداد جامعة108

60.392011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًفرحان لفتة طارق احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة109

60.372011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًعلً حسن دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة110

60.262011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًجاسم علً هادي دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة111

60.222011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًجواد صالح فاضل رندالقانون كلٌةبغداد جامعة112

60.22011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًغاطً احمد سرورالقانون كلٌةبغداد جامعة113

60.192011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًجوحً عبدهللا نورالقانون كلٌةبغداد جامعة114

60.192011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًحمد عبٌد عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة115

60.122011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًسلمان احمد محمد تباركالقانون كلٌةبغداد جامعة116

60.022011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًجهاد فؤاد دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة117

59.942011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًسلمان ثامر منارالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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59.912011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًعودة كاظم مجٌد هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة119

59.832011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًسلمان محمد حسن زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة120

59.742011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمود علً رٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة121

59.632011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًعلٌوي نجم عطٌة علًالقانون كلٌةبغداد جامعة122

59.612011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًعلٌوي حسن مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة123

59.582011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًعلً فاضل جاسم مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة124

59.532011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًكاظم جواد عامر استبرقالقانون كلٌةبغداد جامعة125

59.512011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًقاسم حسن احمد سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة126

59.372011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًمصطفى لطٌف صالح نورالقانون كلٌةبغداد جامعة127

59.332011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًالسادة عبد صالح سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة128

59.322011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًجمعة حسن مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة129

59.312011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًارهٌف جواد نهلةالقانون كلٌةبغداد جامعة130

58.72011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًعبد احمد عبدالمجٌد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة131

58.562011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًراضً سعدون شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة132

58.532011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمود مٌثم فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة133

58.522011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسن فزع احمد مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة134

58.512011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًدوشان تركً كرٌم انمارالقانون كلٌةبغداد جامعة135

58.492011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًجسام الحسٌن عبد نجم غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة136

58.452011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًزكم احمد سلمان افراحالقانون كلٌةبغداد جامعة137

58.412011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسن محمود صادق استبرقالقانون كلٌةبغداد جامعة138

58.42011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًاحمد جمعة محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة139

58.232011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًهللا كرم عبود الزهرة عبد ضرغامالقانون كلٌةبغداد جامعة140

58.112011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًحسن حمٌد سالم مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة141

58.022011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًجبر سلمان غازي وئامالقانون كلٌةبغداد جامعة142
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58.012011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمحمد كاظم هادي هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة143

57.952011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًاسكندر جعفر افٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة144

57.942011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًٌعقوب خشمان ساكن مسٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة145

57.792011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًسلٌمان حمٌد رافد فٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة146

57.732011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًحسٌن هنٌدي توفٌق زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة147

57.552011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًحمٌد صكب حمٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة148

57.542011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًسرحان شٌهان صبري نورالقانون كلٌةبغداد جامعة149

57.392011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًمهدي احمد قاسم ارشدالقانون كلٌةبغداد جامعة150

57.372011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًاحمد لطٌف صباح غٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة151

57.362011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًخسرو سلمان محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة152

57.32011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًسبع غالب رواءالقانون كلٌةبغداد جامعة153

57.272011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًكاظم جواد سالًالقانون كلٌةبغداد جامعة154

57.262011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسٌن ناصر حربً مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة155

57.212011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًكاظم العالً عبد مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة156

57.182011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًمظفر محمود نبٌل مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة157

57.152011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمهدي عبدالكرٌم كوثرالقانون كلٌةبغداد جامعة158

57.142011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً كمر الجبار عبد سجاالقانون كلٌةبغداد جامعة159

57.092011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًلعٌبً حرز عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة160

57.022011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًجاسم هاشم عباس االءالقانون كلٌةبغداد جامعة161

56.992011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًعلً محمد اٌوب نادٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة162

56.982011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمحمد جاسم حسٌن انفالالقانون كلٌةبغداد جامعة163

56.832011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًمحمد جاسم محمد عزالدٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة164

56.822011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًرشٌد حمٌد علً اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة165

56.742011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًصاحب علً رٌاض زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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56.632011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًاحمد نافع مخلص وهبالقانون كلٌةبغداد جامعة167

56.372011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًصالح جاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة168

56.362011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمٌد عبود الرضا عبد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة169

56.322011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًعٌسى امٌن محمد سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة170

56.312011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمحمد عباس ذٌاب نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة171

56.272011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًجٌاد جاسم حسٌن مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة172

56.232011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًالحسٌن عبد الكاظم عبد أسعد الراالقانون كلٌةبغداد جامعة173

56.232011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمحمد رامً محمد اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة174

56.112011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًجاسم جواد احمد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة175

56.092011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًاسماعٌل انعام فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة176

55.842011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمحمد فخري عماد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة177

55.832011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًشاكر حمزة سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة178

55.792011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًٌاسٌن عباس كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة179

55.752011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًعبٌد ابراهٌم ثامر اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة180

55.732011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًملحم عبد جمعة ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة181

55.672011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًخلٌف لٌلو فٌصل نورسالقانون كلٌةبغداد جامعة182

55.662011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًسالم عٌادة المجٌد عبد عثمانالقانون كلٌةبغداد جامعة183

55.582011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسن علٌوي الرضا عبد مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة184

55.482011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمحمد باسم نورالقانون كلٌةبغداد جامعة185

55.442011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًجابر محمود سندسالقانون كلٌةبغداد جامعة186

55.232011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًنصٌف كتاب عادل ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة187

55.092011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًفٌنش نهاب كرٌم زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة188

54.982011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًعبدهللا منعم مٌساءالقانون كلٌةبغداد جامعة189

54.772011/2010صباحً/ االول الدورذكرعراقًساجر سلٌمان داود عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة190
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54.722011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًابوالهٌل عامر ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة191

54.532011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًحمود سهر حمٌد اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة192

54.362011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًعلً فاضل ثامر سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة193

54.332011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًخلٌل اسماعٌل شدنالقانون كلٌةبغداد جامعة194

54.042011/2010صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمزة مجٌد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة195

542011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًعبٌد بشار عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة196

53.952011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمحمد رحٌمة جابر تغرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة197

53.852011/2010صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًخلف ثابت اٌاد رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة198

53.742011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًخورشٌد حسن فاضل احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة199

53.732011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًعبد هشام حلمًالقانون كلٌةبغداد جامعة200

52.862011/2010صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًحمزة عامر غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة201
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63,302011/2010مسائً-   االول الدورذكرعراقًجبار عٌدان جبارالقانون كلٌةبغداد جامعة1

61,152011/2010مسائً-   االول الدورانثىعراقًثجٌل طابور حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة2

60,952011/2010مسائً-   االول الدورذكرعراقًسلمان عبدالرزاق الرضا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة3

60,282011/2010مسائً-   االول الدورذكرعراقًعزٌز حمٌد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة4

59,652011/2010مسائً-   الثانً الدورذكرعراقًجودة جبر محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة5

59,512011/2010مسائً-   االول الدورذكرعراقًابراهٌم صالح عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة6

59,412011/2010مسائً-   الثانً الدورذكرعراقًخضٌر عزٌز مبدرالقانون كلٌةبغداد جامعة7

59,132011/2010مسائً-   االول الدورذكرعراقًزامل ثامر محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة8

59,032011/2010مسائً-   الثانً الدورذكرعراقًجٌجان جٌاد مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة9

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء

 2011/2010 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن
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58,902011/2010مسائً-   االول الدورذكرعراقًطاهر قاسم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة10

58,202011/2010مسائً-   الثانً الدورذكرعراقًعلوان محمد سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة11

57,892011/2010مسائً-   االول الدورذكرعراقًسبع عبدالجبار علًالقانون كلٌةبغداد جامعة12

57,692011/2010مسائً-   الثانً الدورذكرعراقًبستان عبدالرحمن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة13

57,582011/2010مسائً-   االول الدورذكرعراقًٌاسٌن حسن ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة14

57,202011/2010مسائً-   االول الدورانثىعراقًهادي عبدالرسول دلفٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة15

57,172011/2010مسائً-   الثانً الدورذكرعراقًمحسن حمودي هاديالقانون كلٌةبغداد جامعة16

56,392011/2010مسائً-   االول الدورذكرعراقًجاسم هادي محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة17

56,322011/2010مسائً-   االول الدورذكرعراقًسعٌد راضً ماهرالقانون كلٌةبغداد جامعة18

55,722011/2010مسائً-   الثانً الدورذكرعراقًعذافة موسى خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة19

54,922011/2010مسائً-   االول الدورذكرعراقًعبدالسالم انور أسامةالقانون كلٌةبغداد جامعة20

54,772011/2010مسائً-   الثانً الدورذكرعراقًالزم خضٌر رحٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة21

53,922011/2010مسائً-   الثانً الدورذكرعراقًحمد طه محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة22

53,482011/2010مسائً-   الثانً الدورذكرعراقًاحمد كرٌم سلمانالقانون كلٌةبغداد جامعة23


