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

79,042012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًمحمد جمعة اسماعٌل محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة1

79,032012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًشٌحان كاظم جواد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة2

78,832012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعبد هادي حربً اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة3

78,212012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً احمد هللا عبد اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة4

78,162012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًسلمان عبٌد سعدون علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة5

77,192012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًزاٌر محسن علً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة6

76,582012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًمهدي امٌن علً سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة7

76,532012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمدي نوري طارق نبأالقانون كلٌةبغداد جامعة8

75,882012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًاحمد رشٌد المجٌد عبد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة9

75,292012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًكمر علً عباس احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة10

75,242012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًجابر مزعل عادل شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة11

75,022012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًسهٌل نجم عباس هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة12

74,852012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًصالح علً حسٌن سفٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة13

74,842012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًعلً صالح ولٌد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة14

74,692012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسن علً ٌونس علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة15

74,622012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًكاظم جواد حسون هشامالقانون كلٌةبغداد جامعة16

74,612012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًمحان سلمان محمد جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة17

74,382012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًفرج عبد بشار وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة18

74,202012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًهللا عبد مجٌد سعٌد اٌالفالقانون كلٌةبغداد جامعة19

74,012012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً حمٌد خضٌر ورودالقانون كلٌةبغداد جامعة20

74,002012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسون لفتة فرحان شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة21

73,892012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًجواد هللا عبد جواد شوقالقانون كلٌةبغداد جامعة22
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73,682012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمد سعود محمد اٌاتالقانون كلٌةبغداد جامعة23

73,652012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحً جاسم علً زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة24

73,202012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًمحمد عطا محسن علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة25

73,102012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحاتم فرطوس كرٌم فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة26

72,962012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًخلف صاحب علً لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة27

72,882012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًسبع االمٌر عبد سعدي شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة28

72,852012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًداود بدر علً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة29

72,662012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًعبود محمد سعد سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة30

72,492012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًجٌاد زبار هادي اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة31

72,472012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًجاسم نصٌف سعد سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة32

72,332012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًاالمٌر عبد شاكر موجالقانون كلٌةبغداد جامعة33

72,262012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًسلمان داود حسن فدوىالقانون كلٌةبغداد جامعة34

72,002012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعكل علً فٌصل كفاٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة35

71,932012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًزغٌر محسن فاضل هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة36

71,712012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمٌد سعدون كرٌم اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة37

71,702012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمد شهاب جاسم نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة38

71,292012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًشاكر الهادي عبد اٌاد دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة39

71,222012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًحمادي جاسم ٌحٌى طاهرالقانون كلٌةبغداد جامعة40

71,182012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعباس طالب مالذالقانون كلٌةبغداد جامعة41

70,612012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمٌد مرزة حٌاوي مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة42

70,582012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًراضً الكاظم عبد الهدى نورالقانون كلٌةبغداد جامعة43

70,552012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًهللا عبد شعبان احسان هٌفًالقانون كلٌةبغداد جامعة44

70,532012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًعلً فرج ناجً خضٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة45

70,482012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًبدع صاحب جالل فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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70,262012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً الحسٌن عبد عٌدان غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة47

70,242012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًخضٌر عباس خضٌر تباركالقانون كلٌةبغداد جامعة48

70,182012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعطٌة صبر الحسٌن عبد صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة49

70,122012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً ابراهٌم محمد عهودالقانون كلٌةبغداد جامعة50

70,112012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًكاظم مجٌد الواحد عبد سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة51

70,092012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحالوب حمٌد قاسم اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة52

69,602012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً عبد محمد عالء استبرقالقانون كلٌةبغداد جامعة53

69,542012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًكرٌم نعمة كرٌم مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة54

69,512012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًالدٌن صالح ضٌاء هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة55

69,352012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًفرحان محمد محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة56

69,322012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًزاٌد ثامر رٌاض نورالقانون كلٌةبغداد جامعة57

69,072012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًماجد خرٌبط سامً لمٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة58

68,922012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًاحمد دعدوش صكبان صفاالقانون كلٌةبغداد جامعة59

68,842012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًغٌاض جازع كرٌم حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة60

68,812012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًحمٌد القادر عبد احسان غزوانالقانون كلٌةبغداد جامعة61

68,682012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمد عجٌل كاظم سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة62

68,602012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًعبود حسٌن حمٌد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة63

68,422012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًناصر حسن عماد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة64

68,352012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسن مشتت عباس االءالقانون كلٌةبغداد جامعة65

68,282012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًٌونس ضرار سعد فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة66

68,142012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًداود سلمان علً صفاالقانون كلٌةبغداد جامعة67

68,032012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًحسٌن فارس االمٌر عبد بانالقانون كلٌةبغداد جامعة68

67,942012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً محمد حسٌن مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة69

67,872012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًكاٌن محمد جاسم صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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67,832012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًحداد مغٌتر سعٌد مالكالقانون كلٌةبغداد جامعة71

67,752012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًنور عبد علً امنةالقانون كلٌةبغداد جامعة72

67,622012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًدروٌش محمد عمر سنورالقانون كلٌةبغداد جامعة73

67,572012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًمحاو حمٌد عادل محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة74

67,562012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًصادق جعفر منىالقانون كلٌةبغداد جامعة75

67,542012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًالغفور عبد محمد الدٌن ضٌاء شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة76

67,452012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًلعٌبً خلف زٌدان رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة77

67,402012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسٌن كاظم محمد سمرالقانون كلٌةبغداد جامعة78

67,372012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًنعٌم مجافت صبٌح مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة79

67,232012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعباس محمود صالح وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة80

67,162012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًابراهٌم علً طالب محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة81

67,002012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمادي شاكر عادل اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة82

66,942012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمد الحسٌن عبد عالء اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة83

66,862012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًجاسم ناصر صباح نبراسالقانون كلٌةبغداد جامعة84

66,852012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًفرحان محمد شٌاع امنةالقانون كلٌةبغداد جامعة85

66,812012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًعلوان راضً الكرٌم عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة86

66,632012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًحسٌن علوان الجبار عبد رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة87

66,562012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًعلٌوي حسن فالح حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة88

66,542012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًفلٌح هاشم طالب دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة89

66,492012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًخلف حسٌن علً سٌناءالقانون كلٌةبغداد جامعة90

66,482012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًوزٌر عبد حسن مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة91

66,132012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعرنوص حمٌد منىالقانون كلٌةبغداد جامعة92

66,122012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًفرج شمخً ناجً حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة93

66,102012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًحسٌن زوٌر صباح احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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66,092012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًجوال حمادي هاشم رناالقانون كلٌةبغداد جامعة95

66,082012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًحمٌد محمد تحرٌر مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة96

65,972012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمد الرحمن عبد المناف عبد دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة97

65,892012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًسلومً حران هادي منتهاءالقانون كلٌةبغداد جامعة98

65,562012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًنزهان رجب محمود سراءالقانون كلٌةبغداد جامعة99

65,402012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًفارس تركً احمد مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة100

65,322012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًحمود الصاحب عبد اٌاد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة101

65,182012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًابراهٌم عبٌد علً اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة102

65,052012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًخضٌر ٌاسٌن محمد افٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة103

65,042012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًجرو عودة خلٌف محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة104

64,962012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًدخان هادي محمد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة105

64,902012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًسعٌد محفوظ مثنى نورالقانون كلٌةبغداد جامعة106

64,832012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًمهدي حمٌد رفعت علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة107

64,752012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًمتانً غالً خلٌل اوسالقانون كلٌةبغداد جامعة108

64,692012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًعلوان كاظم الرزاق عبد كرارالقانون كلٌةبغداد جامعة109

64,642012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًاحمد رضا نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة110

64,562012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًداود عبٌد كاظم فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة111

64,512012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًسلمان داود مسلم سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة112

64,462012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًغربً حمٌد قاسم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة113

64,382012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًداغر حسون عٌال صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة114

64,342012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًالحسٌن عبد االمٌر عبد لطٌف عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة115

64,342012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًعباس جعفر المطلب عبد باقرالقانون كلٌةبغداد جامعة116

64,242012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًلفتة حمٌد الكاظم عبد افراحالقانون كلٌةبغداد جامعة117

64,072012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًفٌروز نجف رٌاض انمارالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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63,982012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًفلٌح احمد قٌس لٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة119

63,882012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًجاسم محمد عدنان نورالقانون كلٌةبغداد جامعة120

63,852012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًدٌوان حسن صدام زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة121

63,812012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعباس جاسم نصٌف رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة122

63,762012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًكرٌم محمود الكرٌم عبد فادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة123

63,662012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًسحٌب حسن محمد حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة124

63,622012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًسلمان جبار سالم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة125

63,572012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًناجً مهدي فالح احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة126

63,232012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًمهدي هادي محمد االءالقانون كلٌةبغداد جامعة127

63,112012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًعلً كاظم علً رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة128

62,912012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًكنج خلف فاضل عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة129

62,862012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً الخالق عبد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة130

62,702012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً صٌهود عباس هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة131

62,692012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًالرزاق عبد الحسن عبد فالح حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة132

62,632012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًمطشر حسٌن علً عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة133

62,622012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًجساس عبود عدنان محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة134

62,582012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعباس جاسم االمٌر عبد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة135

62,562012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًشحاذة حسن محمود الدٌن سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة136

62,552012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًجوهر عباس قاسم صدىالقانون كلٌةبغداد جامعة137

62,512012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًصادق كرٌم احمد سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة138

62,432012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًسلومً هللا عبد هاشم مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة139

62,352012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًراشد لٌلو ركالة علًالقانون كلٌةبغداد جامعة140

62,342012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًصالح اسماعٌل جلٌل زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة141

62,282012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمد كرٌم العزٌز عبد صفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة142
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62,282012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًعبد عباس عماد سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة143

62,262012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًكاظم صلٌبً احمد اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة144

62,242012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًراضً رحٌم علً هندالقانون كلٌةبغداد جامعة145

62,182012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًناصر الحسن عبد جادر صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة146

62,132012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًنجم عواد رحٌم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة147

62,092012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعمران عدنان مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة148

62,062012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعفات جاسم فاروق غادةالقانون كلٌةبغداد جامعة149

61,982012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًخلف جاسم الحمٌد عبد سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة150

61,932012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًقادر حكٌم انور سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة151

61,922012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً حسٌن هللا عبد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة152

61,792012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًالباقً عبد عباس اسود احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة153

61,782012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًمهدي هاشم خلف مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة154

61,702012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًطالب جاسم نصٌف فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة155

61,682012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًالجبار عبد علً رضوان اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة156

61,652012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًالزم هللا عبد احمد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة157

61,552012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًالصاحب عبد سمٌر هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة158

61,382012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعباس خضٌر عباس سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة159

61,152012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًابراهٌم السادة عبد صباح صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة160

61,122012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًناٌف علً لطٌف هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة161

61,022012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعقٌل طالب نهاد طٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة162

60,992012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعثمان نعمان ثابت مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة163

60,902012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًهولة عبادي سعد اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة164

60,862012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًمهدي علً صالح رٌهامالقانون كلٌةبغداد جامعة165

60,822012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًمجٌد فارس برزان هاجرالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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60,792012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًطعمة حسٌن كرٌم موجالقانون كلٌةبغداد جامعة167

60,762012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمد مذخور غازي سهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة168

60,762012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًالرسول عبد عالء عدنان منتصرالقانون كلٌةبغداد جامعة169

60,742012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمودي عربً كٌالن مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة170

60,732012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًهللا عبد سهٌل جمعة سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة171

60,732012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًناصر مظلوم عزٌز منىالقانون كلٌةبغداد جامعة172

60,682012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعباس محمد جاسم تغرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة173

60,672012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًتوفٌق موفق معن مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة174

60,642012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًحمود هاشم جبار صادقالقانون كلٌةبغداد جامعة175

60,572012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعبود رسن غالب التفاتالقانون كلٌةبغداد جامعة176

60,552012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًجاسم زغٌر حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة177

60,532012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًغدٌر هللا عبد حسٌن سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة178

60,472012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًخضٌر عباس طارق غادةالقانون كلٌةبغداد جامعة179

60,432012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًعبد جمٌل علً غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة180

60,352012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً عباس مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة181

60,092012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًنصار هادي موفق شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة182

59,942012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسٌن ناصر الحسٌن عبد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة183

59,942012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًمنسً سلمان داود رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة184

59,832012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًمحمود رائد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة185

59,762012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًمجٌد الرحٌم عبد محمد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة186

59,732012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًراضً حسٌن محمد مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة187

59,702012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًعلً جعفر جوهر سرمدالقانون كلٌةبغداد جامعة188

59,652012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًضاحً بدر جبار هندالقانون كلٌةبغداد جامعة189

59,642012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًعجة فارس حٌاوي دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة190
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59,622012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً صائب جمٌل عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة191

59,542012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًعلً الرزاق عبد عماد فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة192

59,472012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًحسن محمد سعدي سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة193

59,292012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًناصر مهدي جاسب اروىالقانون كلٌةبغداد جامعة194

59,252012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًسلطان عبد نجم نقاءالقانون كلٌةبغداد جامعة195

59,142012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًالرزاق عبد ٌحٌى نصٌر زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة196

59,122012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً عبد محسن سرابالقانون كلٌةبغداد جامعة197

59,072012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًجساس سلمان طالب مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة198

58,942012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمود جمٌل قاسم نهىالقانون كلٌةبغداد جامعة199

58,902012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًداود عرٌبً احمد طٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة200

58,812012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًمحمد اسماعٌل اسامة رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة201

58,752012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًرشٌد الجبار عبد رشٌد فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة202

58,742012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًبشٌر محمد سامً فائزةالقانون كلٌةبغداد جامعة203

58,732012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًعباس خضٌر عباس محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة204

58,672012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًصالح حٌدر علً مٌسمالقانون كلٌةبغداد جامعة205

58,652012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمد مظفر هالةالقانون كلٌةبغداد جامعة206

58,642012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًجاسم حمٌد ربٌع رغدةالقانون كلٌةبغداد جامعة207

58,472012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًعلً الحسٌن عبد رعد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة208

58,462012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًنوار خماس سعدون طٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة209

58,432012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًكحٌط لعٌبً قاسم سوزانالقانون كلٌةبغداد جامعة210

58,332012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًخلف حمٌد مجٌد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة211

58,322012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًشهاب سنجاوي محسن غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة212

58,292012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً حسٌن ابراهٌم مٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة213

58,192012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًعالوي نوري بهجت حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة214
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58,142012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًعلً عبد الرحٌم عبد صباح مكارمالقانون كلٌةبغداد جامعة215

58,062012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًعلً ابراهٌم حاتم سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة216

58,032012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًصلٌبً علً صالح هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة217

58,022012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًمطر الحسٌن عبد جمال خالدةالقانون كلٌةبغداد جامعة218

57,992012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًتوفٌق غضبان مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة219

57,942012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًمطلك صدام فالح دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة220

57,902012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًابراهٌم وهٌب الرزاق عبد هٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة221

57,832012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًهللا عبد ماضً صداع ٌاسمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة222

57,762012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًمحمد طه ٌاسٌن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة223

57,652012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًحافظ الهٌل ابو حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة224

57,642012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًعباس احمد اكرم تماراالقانون كلٌةبغداد جامعة225

57,612012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًاسد عدنان احسان رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة226

57,612012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًحسٌن محمود شاكر هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة227

57,572012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًناصر كاظم الهادي عبد سرورالقانون كلٌةبغداد جامعة228

57,442012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسن عباس هٌثم جٌهانالقانون كلٌةبغداد جامعة229

57,422012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًغنً مزعل عباس املالقانون كلٌةبغداد جامعة230

57,392012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً عبد حمٌد وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة231

57,352012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًمهدي صالح جمال صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة232

57,302012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًعٌسى ابراهٌم خلٌل حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة233

57,272012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًنصٌف ستار رامز نورالقانون كلٌةبغداد جامعة234

57,252012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًالحسٌن عبد مجٌد الحسٌن عبد عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة235

57,242012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًحمادي االمٌر عبد عادل سامًالقانون كلٌةبغداد جامعة236

57,162012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمودي جاسم جودة اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة237

57,032012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًسلمان عبداالله حٌدر نورسالقانون كلٌةبغداد جامعة238
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56,922012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًمناحً سلمان علً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة239

56,912012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًمرهج عبدهللا الهادي عبد مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة240

56,902012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًسالم علوان محمود سرابالقانون كلٌةبغداد جامعة241

56,882012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًلطٌف داود صبٌح بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة242

56,842012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًجواد خلف زٌدان نورالقانون كلٌةبغداد جامعة243

56,822012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًكاظم جواد عباس اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة244

56,632012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًزغٌر جابر راهً نهىالقانون كلٌةبغداد جامعة245

56,632012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًجبار هللا عبد نجم مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة246

56,602012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًفاضل شهٌد حسٌن هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة247

56,582012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًجاسم عطٌة طارش عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة248

56,542012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًمؤنس فهد فرحان بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة249

56,532012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًمحٌسن شرٌف حسن شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة250

56,522012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًحسٌن ناصر حكٌم لمىالقانون كلٌةبغداد جامعة251

56,462012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًزكً محمد قاسم نورالقانون كلٌةبغداد جامعة252

56,452012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًفلٌح حنون علً رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة253

56,312012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًكاظم محمد سالم نورالقانون كلٌةبغداد جامعة254

56,062012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسٌن علً كاظم هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة255

55,862012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًضمد مختار صباح حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة256

55,822012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًجاسم مهدي احمد اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة257

55,792012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًحرب خضٌر محمد لقاءالقانون كلٌةبغداد جامعة258

55,762012/2011صباحً/ االول الدورذكرعراقًعبٌد جواد محمد ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة259

55,742012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًاسماعٌل عبدهللا خالد نورةالقانون كلٌةبغداد جامعة260

55,702012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًٌوسف مهدي عقٌل نورالقانون كلٌةبغداد جامعة261

55,692012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًجدوع علً قاسم صباالقانون كلٌةبغداد جامعة262
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55,632012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًوهٌب علً عصام اٌالفالقانون كلٌةبغداد جامعة263

55,512012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًابراهٌم خلٌل عماد عالالقانون كلٌةبغداد جامعة264

55,492012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًحسٌن محمود محمد سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة265

55,362012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًهللا عبد جواد عودة منارالقانون كلٌةبغداد جامعة266

55,272012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًمصطفى القادر عبد عادل ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة267

55,222012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًفلحً كاظم احمد مٌاسالقانون كلٌةبغداد جامعة268

55,202012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًٌاسٌن هانً كاظم زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة269

55,182012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًعودة مطر قاسم سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة270

55,042012/2011صباحً/ االول الدورانثىعراقًاسماعٌل ابراهٌم خلٌل رانٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة271

54,942012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًقاسم حسن الدٌن عالء وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة272

54,902012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًهانً عبد نضالالقانون كلٌةبغداد جامعة273

54,862012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًحوٌش رشٌد هشام نورالقانون كلٌةبغداد جامعة274

54,752012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًامٌن عبدهللا صبحً ارٌجالقانون كلٌةبغداد جامعة275

54,562012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًرحٌم محمود الوهاب عبد سنانالقانون كلٌةبغداد جامعة276

54,502012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًحسٌن محمد كاظم زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة277

54,482012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًحسٌن محمد سالم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة278

54,442012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًحسن موسى كرٌم اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة279

54,332012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًعلً غالم محمد رٌبٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة280

54,222012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًحمٌد حاوي طالب مشتاقالقانون كلٌةبغداد جامعة281

54,202012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًادهم كمال مصطفى اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة282

54,032012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًرحٌم ساجت عبدهللا احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة283

53,982012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًعودة حمود عبٌد نبٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة284

53,882012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًشرموخ عبود احمد عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة285

53,822012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًسلمان كاظم خمٌس هاديالقانون كلٌةبغداد جامعة286
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53,752012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًكاظم شاكر ٌحٌى حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة287

53,742012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًمحمد عطٌة حمٌد مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة288

53,522012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًذٌبان عباس حسٌن عهودالقانون كلٌةبغداد جامعة289

53,492012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًعلً ابراهٌم اسماعٌل فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة290

53,062012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًحسٌن احمد داود احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة291

52,872012/2011صباحً/الثانً الدورذكرعراقًجاسم حبٌب مجحم بهاءالقانون كلٌةبغداد جامعة292

52,852012/2011صباحً/الثانً الدورانثىعراقًحمد علٌوي عطاءالقانون كلٌةبغداد جامعة293
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61,352012/2011مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسٌن منصور محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة1

58,942012/2011مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعلً محمد ٌونس محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة2

58,062012/2011مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًنفط اخصٌب ابراهٌم سعٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة3

57,702012/2011مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًكنعان صنهٌر كاظم موسىالقانون كلٌةبغداد جامعة4

56,772012/2011مسائً/ االول الدورذكرعراقًحسن محمد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة5

55,572012/2011مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًعباس شعٌب ٌحٌىالقانون كلٌةبغداد جامعة6

55,302012/2011مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًكسار علوان اسماعٌل احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة7

54,792012/2011مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًسعٌد ضمد صاحب هاشمالقانون كلٌةبغداد جامعة8

54,392012/2011مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًٌوسف نجم راضً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة9

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء

 2012/2011 الدراسً العام-  المسائٌة الدراسات خرٌجٌن


