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

82.792013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًصالح نزال ولٌد درٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة1

81.722013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًجالب حسٌن حمزة اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة2

81.42013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًعلً حسٌن علً حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة3

81.172013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًحسن رسول منٌر سراجالقانون كلٌةبغداد جامعة4

80.522013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًمرعً حربً حسٌن بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة5

79.372013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًخادم حمٌد مجٌد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة6

77.952013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًداود جبار الرزاق عبد افتخارالقانون كلٌةبغداد جامعة7

77.552013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًجبارة حسٌن محمد حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة8

77.482013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمود عدنان قحطان روٌدةالقانون كلٌةبغداد جامعة9

77.32013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًكاظم مراد الرحمن عبد مرادالقانون كلٌةبغداد جامعة10

77.022013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًعلً وادي سلمان اشرفالقانون كلٌةبغداد جامعة11

76.772013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًنوري مظهر محمد دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة12

76.62013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًخالوي بقال علوان حازمالقانون كلٌةبغداد جامعة13

76.532013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًعلً مجٌد الحسٌن عبد عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة14

76.522013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًجواد عباس خضٌر املالقانون كلٌةبغداد جامعة15

76.252013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًصالح نعمان عباس اٌالفالقانون كلٌةبغداد جامعة16

76.22013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًمحمد جاسم صبري سامحالقانون كلٌةبغداد جامعة17

75.582013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًمهدي عناد ثائر احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة18

75.512013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسن الكرٌم عبد حسٌن رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة19

75.452013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًفرج هادي قاسم اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة20

75.322013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمد حسٌن نعمة نورالقانون كلٌةبغداد جامعة21

74.572013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًرشٌد عبٌد حسٌب بانالقانون كلٌةبغداد جامعة22
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74.332013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًصالح فاخر ضٌاء سماءالقانون كلٌةبغداد جامعة23

73.972013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمزة ادٌب فائز فاتنالقانون كلٌةبغداد جامعة24

73.92013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًناصر محمود بشٌر حفصةالقانون كلٌةبغداد جامعة25

73.822013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًمحمد عبود داخل ثامرالقانون كلٌةبغداد جامعة26

73.752013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًخمٌس حسٌن مجٌد رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة27

73.742013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًصادق حمٌد عقٌل مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة28

73.172013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًكرٌم سمٌن عامر ادٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة29

73.152013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًصالح محً سعٌد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة30

73.022013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًتقً محمد محمد الكرٌم عبد هندالقانون كلٌةبغداد جامعة31

73.012013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًكمال احمد محمود محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة32

72.942013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًرضا نوري عزٌز حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة33

72.922013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًكاظم جواد طارق لبنىالقانون كلٌةبغداد جامعة34

72.92013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًعبطان صالح خالد سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة35

72.892013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًخلف سلمان داود بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة36

72.72013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًشالل موات قاسم سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة37

72.682013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًفارس احمد ماجد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة38

72.572013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًسلمان لطٌف توفٌق اوسالقانون كلٌةبغداد جامعة39

72.422013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًصبٌح هالل شاكر نورالقانون كلٌةبغداد جامعة40

72.392013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًجمعة لطٌف حاتم اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة41

72.352013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًماٌح مزعل احمد ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة42

72.292013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًحرش حمود داود مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة43

72.282013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًخمٌس عبد كاظم ورقاءالقانون كلٌةبغداد جامعة44

72.212013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًفلٌح الكاظم عبد جواد عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة45

71.92013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًكاظم جواد طارق اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة46
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71.842013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًموسى عبود عماد مٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة47

71.782013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًلفتة حٌاوي غازي رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة48

71.592013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًتقً صادق عادل مٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة49

71.252013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسٌن محمد حافظ نورالقانون كلٌةبغداد جامعة50

71.012013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًمهدي صالح مهدي علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة51

712013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسن عباس صالح رناالقانون كلٌةبغداد جامعة52

70.642013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً جاسم هللا عبد مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة53

70.42013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًالرزاق عبد عٌادة ناجً رغدةالقانون كلٌةبغداد جامعة54

70.362013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًخلف هادي صالح هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة55

70.342013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًلفتة فاخر رٌسان دٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة56

70.292013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًجبر كاظم حمٌد املالقانون كلٌةبغداد جامعة57

70.282013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًجرن ناصر حسٌن عالٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة58

70.122013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمد اسماعٌل محمود سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة59

69.872013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًمحمد خلٌفة شمسً ارشدالقانون كلٌةبغداد جامعة60

69.652013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًقادر رؤوف مجٌد ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة61

69.62013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًشاه حسن فالح اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة62

69.382013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًغضٌب محٌسن حمٌد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة63

68.962013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًهللا عبد شمر عباس زمنالقانون كلٌةبغداد جامعة64

68.842013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًعبطان صالح خالد ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة65

68.462013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًبوهان حسٌن فاضل ناصرالقانون كلٌةبغداد جامعة66

68.422013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًطاهر الحسٌن عبد هللا عبد مشاعرالقانون كلٌةبغداد جامعة67

68.242013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًدوٌج هللا عبد عبد جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة68

68.152013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًحصٌد السادة عبد ثابت القالقانون كلٌةبغداد جامعة69

67.952013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسن جعاز غانم نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة70
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67.922013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًهادي علً احمد رناالقانون كلٌةبغداد جامعة71

67.882013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًرشٌد سلمان قٌس دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة72

67.752013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًعبود كاظم محمد اٌاتالقانون كلٌةبغداد جامعة73

67.72013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًعون حمٌد كركان فوزيالقانون كلٌةبغداد جامعة74

67.692013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًسرون مهدي عادل سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة75

67.682013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمحمد سالم علً هٌفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة76

67.642013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًناٌف راضً احمد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة77

67.632013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًمحمد عوٌز الرضا عبد رسولالقانون كلٌةبغداد جامعة78

67.592013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًجودة فٌاض جبار ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة79

67.552013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلوان محمد عادل اٌاتالقانون كلٌةبغداد جامعة80

67.132013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًلفتة عبد حسن فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة81

67.092013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًزٌدان حسٌن علً الهدى نورالقانون كلٌةبغداد جامعة82

66.962013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًسعدي حمٌد الكرٌم عبد زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة83

66.922013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًجبر عصواد كاظم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة84

66.862013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًجاسم سعٌد علً رقٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة85

66.852013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًكرم كاظم ناصر افنانالقانون كلٌةبغداد جامعة86

66.612013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًٌونس راضً جبار دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة87

66.422013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًماضً علوان غازي سوالفالقانون كلٌةبغداد جامعة88

66.42013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًعطٌوي هادي اسعد اسامةالقانون كلٌةبغداد جامعة89

66.382013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًحسن عٌسى عامر عٌسىالقانون كلٌةبغداد جامعة90

66.132013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًاحمد ابراهٌم طالب نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة91

66.072013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًعلً مراد ساالر سٌفهالقانون كلٌةبغداد جامعة92

662013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًمطشر حسن كرٌم رناالقانون كلٌةبغداد جامعة93

65.952013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسٌن موسى صباح شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة94
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65.872013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًهاشم عناٌة صالح اسامةالقانون كلٌةبغداد جامعة95

65.822013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًعودة صخً غانم غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة96

65.322013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًابراهٌم خلٌل كٌالن سالًالقانون كلٌةبغداد جامعة97

65.142013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًاحمد هللا عبد سعدون نورالقانون كلٌةبغداد جامعة98

65.132013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًمصطفى فاضل عباس رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة99

65.132013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًسلمان صاحب صباح نورةالقانون كلٌةبغداد جامعة100

65.122013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًٌاسٌن داخل ٌونس وفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة101

65.082013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًسلمان دبعون سعٌد دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة102

65.052013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًرٌادي غازي ابراهٌم باللالقانون كلٌةبغداد جامعة103

65.022013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحمد العزٌز عبد خالد هالةالقانون كلٌةبغداد جامعة104

64.952013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسن كاظم قاسم دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة105

64.922013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًغٌاض نزٌل ٌوسف علًالقانون كلٌةبغداد جامعة106

64.82013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسن القادر عبد مهند مٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة107

64.782013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًناجً سلٌم فاضل اناسالقانون كلٌةبغداد جامعة108

64.662013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًعبد موسى عالوي احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة109

64.472013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًصالح داود احمد صفاالقانون كلٌةبغداد جامعة110

64.372013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًورد نفل محمد شفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة111

64.262013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًجاسم مجٌد جبار نبأالقانون كلٌةبغداد جامعة112

63.952013/2012صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًسلٌمان سالم الحافظ عبد عثمانالقانون كلٌةبغداد جامعة113

63.942013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًحافظ محمد كرٌم هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة114

63.712013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًرحم عجة عٌسى انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة115

63.662013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًقادر الجبار عبد بدوان حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة116

63.592013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًهادي علً حسن سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة117

63.572013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًحسٌن هادي صبٌح جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة118
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63.542013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًخلف لعٌبً محمود ادٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة119

63.532013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًفالمرز احمد خضر شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة120

63.442013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًحمود عزٌز كاظم زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة121

63.272013/2012صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًشبوط عبود ابراهٌم حمودالقانون كلٌةبغداد جامعة122

63.262013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمحمد احمد محمد فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة123

63.212013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًصالح مهدي صالح شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة124

63.122013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًرحٌمة الزهرة عبد خالد مٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة125

63.112013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًراضً راهً ذٌاب صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة126

63.072013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًعبود خضٌر عاصم عذراءالقانون كلٌةبغداد جامعة127

62.712013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًحسٌن محمد طالب ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة128

62.672013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًالرزاق عبد اٌوب مظفر حرٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة129

62.632013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًعبود عجمً الكرٌم عبد تٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة130

62.622013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًكاظم عبود ابراهٌم الحسن ابوالقانون كلٌةبغداد جامعة131

62.592013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًعلً خضٌر محمد سهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة132

62.532013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًكعود حسٌن صباح ٌاسمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة133

62.512013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًباقر الحسٌن عبد علً نورالقانون كلٌةبغداد جامعة134

62.432013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًكاظم عطٌة ذٌاب نرجسالقانون كلٌةبغداد جامعة135

62.352013/2012صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًعسل حنتوش علً ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة136

62.342013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًمحً جاعد وحٌد ارٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة137

62.292013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًعبٌد شالل فرحان احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة138

62.282013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًحسٌن محمد محسن دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة139

62.082013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمحمد هاشم قاسم سماحالقانون كلٌةبغداد جامعة140

61.962013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًهادي هللا عبد الدٌن نجم نورالقانون كلٌةبغداد جامعة141

61.842013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًعبٌد منخً عبد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة142
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61.722013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًضائع خلٌفة علً هالةالقانون كلٌةبغداد جامعة143

61.682013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًحسن راضً هاشم نهىالقانون كلٌةبغداد جامعة144

61.52013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًصالح مهٌدي مجٌد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة145

61.382013/2012صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًسرٌح مناع سعدون محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة146

61.372013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًحسان محٌسن باسم نورالقانون كلٌةبغداد جامعة147

61.352013/2012صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًحسٌن حمزة عبٌد امٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة148

61.262013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًعاكول شبٌب شاكر شوقالقانون كلٌةبغداد جامعة149

61.022013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمحمود رشٌد حامد مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة150

60.992013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًسلمان لطٌف قاسم هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة151

60.932013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًعرٌبً كاظم احمد عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة152

60.862013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًبدن حسٌن رزاق سهادالقانون كلٌةبغداد جامعة153

60.732013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًفرٌد محمد ٌزن غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة154

60.712013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًعوٌد مطر فالح عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة155

60.552013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًشلتاغ فرٌد نوري غادةالقانون كلٌةبغداد جامعة156

60.542013/2012صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًنعمة حبٌب جابر عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة157

60.282013/2012صباحً/ االول الدورذكرعراقًدلً عون عبد حازمالقانون كلٌةبغداد جامعة158

60.162013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًشعٌب مصطفى احمد ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة159

60.142013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًغالً جاسم ٌوسف نورالقانون كلٌةبغداد جامعة160

60.112013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًلهمود عودة حسٌن نورسالقانون كلٌةبغداد جامعة161

60.022013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًفرحان كاظم حسن دالٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة162

59.892013/2012صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًبانً عناد حسن ناصرالقانون كلٌةبغداد جامعة163

59.842013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًموسى جاسم سامً حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة164

59.832013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًحسن رسن هللا عبد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة165

59.512013/2012صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًوادي عبد غالب عثمانالقانون كلٌةبغداد جامعة166
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592013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًشري محمد هادي االءالقانون كلٌةبغداد جامعة167

58.962013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًعباس الٌاس حسن رٌفانالقانون كلٌةبغداد جامعة168

58.872013/2012صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًجثٌر جدعان علً قصًالقانون كلٌةبغداد جامعة169

58.742013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًحسن اسماعٌل محمد عائشةالقانون كلٌةبغداد جامعة170

58.722013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًشمخً كاظم الكرٌم عبد رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة171

58.582013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمحمد وهٌب عامر زمنالقانون كلٌةبغداد جامعة172

58.362013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًٌوسف علوان ٌوسف اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة173

58.272013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًشرٌش رٌكان حمود ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة174

58.142013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًسلوم عباس خضٌر ٌاسمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة175

57.732013/2012صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًصالح احمد الرحمن عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة176

57.152013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًمهدي هادي علً سجاالقانون كلٌةبغداد جامعة177

57.012013/2012صباحً/ الثانً الدورانثىعراقًٌاسٌن حلو سعدون هالةالقانون كلٌةبغداد جامعة178

56.912013/2012صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًاسماعٌل خلٌل صادق عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة179

56.332013/2012صباحً/ االول الدورانثىعراقًمجٌد طالب حسٌن سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة180

55.782013/2012صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًٌاسٌن ابراهٌم الهادي عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة181

55.672013/2012صباحً/ الثانً الدورذكرعراقًحسٌن غضبان طالب احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة182
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69.682013/2012مسائً/ الثانً الدورذكرعراقًجاسم شناوة امٌر ماهرالقانون كلٌةبغداد جامعة1
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