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82.742015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىعباس خضٌر نصٌر زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة1

81.162015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىنجم فاضل عباس اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة2

80.692015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحسن محسن جمعة زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة3

79.712015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىداود صوفً مخلف اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة4

79.632015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىجبر حمٌد مجٌد منارالقانون كلٌةبغداد جامعة5

79.442015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىاحمد سلمان ٌوسف اسالمالقانون كلٌةبغداد جامعة6

78.362015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىغافل حمد حسن مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة7

78.32015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىاٌوب حمادي جبار نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة8

78.22015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىثامر رشٌد صادق مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة9

77.812015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىبداي شنٌشل كطان حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة10

77.752015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىكاظم حسن فلٌح ختامالقانون كلٌةبغداد جامعة11

77.432015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىجهاد جعفر صبٌح اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة12

77.362015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرمولى حمٌد سعد هللا سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة13

77.252015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىهللا عبد نجم عامر رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة14

77.142015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىالصاحب عبد حسن اٌاد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة15

77.062015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىفارس محسن شاكر داللالقانون كلٌةبغداد جامعة16

76.862015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىخلف جبر علً نورهانالقانون كلٌةبغداد جامعة17

76.552015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكراحمد جمعة حسن اومٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة18

76.542015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحمدي نوري صادق هدٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة19

76.352015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرخلف جبار عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة20

76.322015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن عٌسى ٌعقوب دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة21

76.272015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرخضٌر جودي رعد سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة22

76.262015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىجاسم نصٌف حازم حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة23

76.172015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىنصار عزٌز طالل شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة24
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75.932015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرعلً مزعل علً ثروتالقانون كلٌةبغداد جامعة25

75.782015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكركاظم محمد جاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة26

75.752015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرعلً حسون كاظم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة27

75.72015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىرشٌد شكر باسل ودٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة28

75.432015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىصالح داوي الجبار عبد شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة29

75.052015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىكرٌم محمد جاسم هوازنالقانون كلٌةبغداد جامعة30

75.032015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىمحسن كٌطان نادر اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة31

74.892015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىجعفر سعد علً زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة32

74.852015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرجلوب حسٌن محمد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة33

74.652015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىبطٌخ سلمان داود دانٌهالقانون كلٌةبغداد جامعة34

74.612015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىجبر حسٌن السادة عبد امنهالقانون كلٌةبغداد جامعة35

74.572015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىعلوان جزاع عباس اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة36

74.52015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىمشخول كنبر محمد علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة37

74.352015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرمهدي اللطٌف عبد الحمٌد عبد مصعبالقانون كلٌةبغداد جامعة38

74.242015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىزمٌط محسن سلٌم رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة39

74.22015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىعزٌز محمد سعد رفلالقانون كلٌةبغداد جامعة40

74.032015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرسٌالن قاسم حلٌم غٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة41

73.812015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن خزعل كرٌم رقٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة42

73.82015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىناشً عبد سالم غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة43

73.732015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرموسى محمد طه فخريالقانون كلٌةبغداد جامعة44

73.542015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىالحسٌن عبد ذٌبان عدنان نورسالقانون كلٌةبغداد جامعة45

73.352015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرحسٌن خلف ناصر جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة46

73.342015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىكرٌم مبارك الستار عبد رغدهالقانون كلٌةبغداد جامعة47

73.252015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىغبن جٌجان ساهً نبأالقانون كلٌةبغداد جامعة48
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73.082015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىجاسم محل صالح فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة49

72.942015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىجاسم ابراهٌم خلٌل مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة50

72.832015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىسلمان كاظم عباس مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة51

72.72015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرناصر محمد جعفر زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة52

72.492015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىبرغوث فانوس  قاسم حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة53

72.462015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرطعمة جلٌل علً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة54

72.142015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىمحمود حسٌن ادهم شرمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة55

72.032015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىطالع حمٌد مؤٌد مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة56

72.022015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكربانً داود خامل عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة57

71.732015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىجعفر هذال صاحب سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة58

71.722015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىمحمد محمود حامد اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة59

71.652015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرغضبان كاظم جبار احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة60

71.592015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىعبدالرزاق الرحمن عبد اٌاد نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة61

71.582015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىاموٌش كاظم الكرٌم عبد ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة62

71.552015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىابراهٌم جاسم محمد اراءالقانون كلٌةبغداد جامعة63

71.492015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىجرمط هللا عبد نجم فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة64

71.462015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن سعٌد خضٌر امنهالقانون كلٌةبغداد جامعة65

71.422015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرمحسن توفٌق حامد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة66

71.42015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن جاسم علً دالٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة67

71.032015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحمزة جاسم عاٌد مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة68

70.852015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىعالوي صاحب حاسم مٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة69

70.722015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىرجب محمود عامر حفصهالقانون كلٌةبغداد جامعة70

70.642015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىالجبار عبد الحافظ عبد عماد سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة71

70.532015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىجعفر حسٌن عصام اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة72
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70.522015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحسن ناٌف زٌاد سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة73

70.412015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرحسٌن حسن حسٌن لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة74

70.332015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرعلً عبد مهدي صالح ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة75

70.152015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحسن حمٌد ماجد دنٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة76

70.032015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىفلحً حمود هللا عبد رٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة77

69.972015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىعلٌوي حٌدر علً زٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة78

69.892015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرعلً عبد محمد عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة79

69.882015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىاحمد محمد محمود اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة80

69.872015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرالحمٌد عبد الوهاب عبد خالد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة81

69.652015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىثجٌل ذجر علً والءالقانون كلٌةبغداد جامعة82

69.592015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحاجم راضً كاظم اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة83

69.432015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرمحمد الصاحب عبد محمد غدٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة84

69.412015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىهللا عبد سهٌل مهند دٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة85

69.382015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىمحسن الشهٌد عبد عامر براءالقانون كلٌةبغداد جامعة86

69.352015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن علً احمد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة87

69.232015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرفشاخ الحسن عبد داود حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة88

69.042015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىخلٌل رضا فرٌد فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة89

68.982015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرعباس خضٌر محمد همامالقانون كلٌةبغداد جامعة90

68.912015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىالزم جلوب كرٌم مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة91

68.792015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىخلٌل احمد طارق سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة92

68.582015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرمحمد جاسم عالء عرابً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة93

68.572015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىعلً محمود عدنان سمرالقانون كلٌةبغداد جامعة94

68.482015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىعلً جعفر نور نداءالقانون كلٌةبغداد جامعة95

68.332015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحردان ٌاسٌن سلٌم رٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة96
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68.322015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىفلٌح صادق عماد لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة97

68.232015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىعلوان فرعون علً غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة98

68.222015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىمجٌد لطٌف الرحمن عبد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة99

68.112015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىجبر محمد رافع شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة100

68.092015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىبجاي جبار رحٌم مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة101

68.052015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىعلً مظهر ناهض هاجرالقانون كلٌةبغداد جامعة102

68.032015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىغانم هللا عبد عطوان رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة103

68.012015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىمالكً الحسٌن عبد معد فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة104

67.952015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىدهاش رمٌض حسٌن ساهرةالقانون كلٌةبغداد جامعة105

67.932015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرقاسم جبار سالم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة106

67.922015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرسعود خضر شاكر حامدالقانون كلٌةبغداد جامعة107

67.742015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرفجر النبً عبد علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة108

67.662015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىشلش الوهاب عبد عدنان اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة109

67.352015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكركاظم محمود شاكر صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة110

67.332015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحمود حٌاوي شلش رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة111

67.322015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحران موالنً الحسٌن عبد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة112

67.272015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرعٌدان عباس شامل حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة113

67.072015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىنوري الوهاب عبد ماجد فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة114

66.892015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىفتحً محمد جاسم دٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة115

66.882015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىمحسن عكار جمٌل رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة116

66.872015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىساجت ٌونس هللا عبد ابتهالالقانون كلٌةبغداد جامعة117

66.672015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرمظلوم عبد سعد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة118

66.632015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىفرحان كرٌم فاضل هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة119

66.562015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرساجت خلف الحسٌن عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة120
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66.42015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحمزة صخً عباس مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة121

66.22015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىمحمد ابراهٌم محمد سفانةالقانون كلٌةبغداد جامعة122

66.172015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرالهٌل ابو عودة حسن محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة123

66.112015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىعبد نجم رعد ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة124

65.632015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىسرٌح علعول جبار سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة125

65.382015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىظاهر علً محمد رندهالقانون كلٌةبغداد جامعة126

65.242015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىسلمان عون محمد االءالقانون كلٌةبغداد جامعة127

65.222015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرموسى علً  نجٌب موسىالقانون كلٌةبغداد جامعة128

65.182015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىخمٌس خلف هزبر سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة129

65.112015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىعباس رحٌم سعدي امٌمهالقانون كلٌةبغداد جامعة130

65.052015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىمانع منهل محمد تماراالقانون كلٌةبغداد جامعة131

64.972015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىعباس محسن طه سدٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة132

64.772015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرعبدالحسٌن ناصر وسام نوارالقانون كلٌةبغداد جامعة133

63.872015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىخنفر محمد حازم وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة134

63.622015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىسالم صالح سلمان نداءالقانون كلٌةبغداد جامعة135

63.612015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرغضب عبٌد رزاق مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة136

63.62015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىطاهر ٌاسٌن طه رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة137

63.542015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىجرٌان جلوب فاضل صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة138

63.182015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحسن محمد حسن صفاالقانون كلٌةبغداد جامعة139

63.022015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىجبر لفته حمٌد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة140

62.792015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرعتٌوي محمد نصٌر مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة141

62.262015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىمشحوت ناجً احمد سالًالقانون كلٌةبغداد جامعة142

62.162015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرجمعة عواد الكاظم عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة143

61.192015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىاٌوب جمٌل الناصر عبد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة144
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58.632015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن محمود مشتاق روانالقانون كلٌةبغداد جامعة145

58.622015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىغرٌب محمد سٌروان النهالقانون كلٌةبغداد جامعة146

57.682015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىسلمان خالد مولود االءالقانون كلٌةبغداد جامعة147

56.532015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرحسن احمد الرحٌم عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة148

56.12015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكررمح رمضان عباس احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة149

55.722015/2014االولصباحٌةعراقٌةذكرعلً احمد شالل علًالقانون كلٌةبغداد جامعة150

55.052015/2014االولصباحٌةعراقٌةانثىفالح الواحد عبد رعد زمنالقانون كلٌةبغداد جامعة151
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76.52015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىغافل محمد حسٌن شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة1

76.452015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىمحمد حسن ٌوسف زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة2

76.32015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىعبدهللا غازي محمد مٌامًالقانون كلٌةبغداد جامعة3

74.642015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىدنان مطر محمد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة4

73.752015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرعلً حسٌن احمد عبدالكرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة5

71.832015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىخلٌل محمد منعم ابتهالالقانون كلٌةبغداد جامعة6

71.392015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىشاهٌن كاطع عباس حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة7

71.112015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىعبدالصاحب شاكر صباح آٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة8

69.872015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىفرحان دعدوش كرٌم مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة9

69.392015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرمناتً جبر ماجد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة10

68.12015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىاحمد داود منذر غزوةالقانون كلٌةبغداد جامعة11

68.012015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىمحٌسن عبٌد نجم مٌسرةالقانون كلٌةبغداد جامعة12

67.452015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىمهدي تعبان ناجً كفاحالقانون كلٌةبغداد جامعة13
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67.282015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىفالموز عٌدان زهٌر هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة14

67.272015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىعباس كاظم كرٌم سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة15

67.012015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىعبد عاكول صابر حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة16

66.972015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىعبد عطٌة باسم طٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة17

66.962015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن جبار عالء سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة18

66.072015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىحمٌد مطشر تركً هٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة19

65.662015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىخلف غضب فاضل آٌهالقانون كلٌةبغداد جامعة20

65.332015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىمشكور ظاهر هاشم حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة21

65.32015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرمزبان حمٌد محمد مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة22

65.052015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىمراد علً حسٌن نورسالقانون كلٌةبغداد جامعة23

65.012015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرحمٌد مجٌد علً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة24

64.932015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىمحمد جمٌل محمد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة25

64.692015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىمبارك شرٌف نمٌر عائشةالقانون كلٌةبغداد جامعة26

64.682015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىقنبر سلمان احمد مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة27

64.62015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىخضٌر كرٌم موفق حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة28

64.182015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرخلٌل ابراهٌم ٌحٌى احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة29

64.172015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىهندي حسٌن كرٌم اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة30

64.092015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىمراد حسن محمد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة31

63.882015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن علوان محمد مٌادةالقانون كلٌةبغداد جامعة32

63.822015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىجاسم كاظم طاهر امواجالقانون كلٌةبغداد جامعة33

63.742015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىعثمان سلمان ولٌد صباالقانون كلٌةبغداد جامعة34

63.462015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرحسن فلٌح حسنٌن حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة35

63.262015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىشهاب مبدر علً هندالقانون كلٌةبغداد جامعة36

63.212015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىفتاح محمد عبدالجبار سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة37
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63.032015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىنوار محمد ماجد االءالقانون كلٌةبغداد جامعة38

62.992015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىشبٌل علً حسٌن سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة39

62.892015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرفخري محمد جمال عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة40

62.842015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىعجٌل جاسم خنجر زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة41

62.642015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن بدر قٌس بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة42

62.542015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىعبدالرزاق عبدالجبار فاضل بشائرالقانون كلٌةبغداد جامعة43

62.512015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىضمد محسن سعدون موجالقانون كلٌةبغداد جامعة44

62.482015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىعبدالوهاب سعدون باسل تمارهالقانون كلٌةبغداد جامعة45

62.12015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىمزعل كاظم جعفر رناالقانون كلٌةبغداد جامعة46

62.052015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرخضٌر عبد سلومً خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة47

61.842015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىجندٌل شاكر عبدالكرٌم موجالقانون كلٌةبغداد جامعة48

61.832015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرالزم حسٌن ٌوسف ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة49

61.822015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىعبد احمد كرٌم سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة50

61.762015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىماٌح مزعل احمد سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة51

61.722015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىجبر جبار ستار اساورالقانون كلٌةبغداد جامعة52

61.622015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرصالح عزٌز عدنان حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة53

61.492015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىحمود ناصر منٌر غادةالقانون كلٌةبغداد جامعة54

61.362015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىاحمد شهاب فتاح ٌاقوتهالقانون كلٌةبغداد جامعة55

61.312015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىعباس ناجً محمد نبأالقانون كلٌةبغداد جامعة56

61.32015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىسعٌد فرٌح صباح زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة57

61.142015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكراحمد دندن سعٌد سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة58

60.682015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرمساعد حمود مهدي محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة59

60.592015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرنوال عبهول حمٌد واثقالقانون كلٌةبغداد جامعة60

60.492015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرحسٌن غنً عبدالرحٌم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة61
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59.842015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىجبر محمد هادي نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة62

59.792015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرعبدالحسٌن رشٌد سامً فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة63

59.712015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن قاسم محمد االءالقانون كلٌةبغداد جامعة64

59.462015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىعبداالله مرتضى انمار سمرالقانون كلٌةبغداد جامعة65

59.112015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىمحسن شنشل خلٌل نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة66

58.822015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرعداي محمد عبدالكرٌم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة67

58.652015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىعلوان عباس عماد غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة68

58.32015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىرشٌد حمٌد قٌس طٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة69

58.282015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرعبدهللا حسٌن اٌاد اثٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة70

58.272015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىغانم علوان جمعه نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة71

57.942015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىشذر حمود نجم اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة72

57.842015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىحسن نعمه ناجً صوفٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة73

57.242015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرفرحان علً حسن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة74

57.072015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىحسٌن ناصر علً اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة75

56.782015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىٌاسٌن عبدالرزاق احسان ودالقانون كلٌةبغداد جامعة76

56.412015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرزٌدان عزاوي عبٌد ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة77

56.142015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرسعٌد حموده كمال ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة78

56.022015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىمهدي علً محمد مهدي مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة79

55.992015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىعلً مسلم سامً سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة80

55.442015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةذكرظاهر هادي ٌوسف قصًالقانون كلٌةبغداد جامعة81

54.882015/2014الثانًصباحٌةعراقٌةانثىخضر عبد خٌري مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة82


