
التخرج سنة المعدلالدورالدراسة نوع الجنسٌةالجنس الرباعً الطالب اسمالكلٌةالجامعة اسمت

86.152007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىمجٌد فؤاد سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة1

83.882007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىمالك قدوري سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة2

81.332007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىنهابة ستار مٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة3

81.172007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرسلٌم محمد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة4

81.122007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعبد حسٌن والءالقانون كلٌةبغداد جامعة5

80.962007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعلً حسٌن انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة6

80.822007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجعفر داود نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة7

80.652007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىنعمة محسن مروهالقانون كلٌةبغداد جامعة8

80.532007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعلً عصام انفالالقانون كلٌةبغداد جامعة9

80.292007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىصادق خلٌل سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة10

80.212007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىالكاظم عبد جعفر سرورالقانون كلٌةبغداد جامعة11

79.262007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىشفٌق عصام وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة12

79.102007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىقٌصر الرحمن عبد ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة13

78.902007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجاعد ناصر ارشدالقانون كلٌةبغداد جامعة14

78.792007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرمحمود سالم حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة15

78.622007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسٌن علً علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة16

78.602007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىمنصور نعمة هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة17

78.592007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىهالل تركً تغرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة18

78.232007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجاسم نوري سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة19

78.032007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسن الباري عبد سكٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة20

77.812007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكركاظم جلوب حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة21

77.812007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجاسم الواجد عبد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة22

77.792007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرعباس غالب علًالقانون كلٌةبغداد جامعة23

77.702007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعلً زٌاد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة24

77.682007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىاسماعٌل حقً علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة25

77.392007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسٌن سالم حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة26

77.272007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىزبون وحٌد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة27

77.182007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجوده مسٌر زمنالقانون كلٌةبغداد جامعة28

76.892007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكررزوقً حمزة كرارالقانون كلٌةبغداد جامعة29

76.822007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرصالح مهدي محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة30
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76.652007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىابراهٌم خلٌل رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة31

76.652007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسن صبٌح اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة32

76.252007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىثانً ناصر زمنالقانون كلٌةبغداد جامعة33

76.192007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعباس عطوان سهىالقانون كلٌةبغداد جامعة34

75.992007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىسالم محسن مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة35

75.982007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرخلف جبار محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة36

75.902007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىاسماعٌل ولٌد هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة37

75.782007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىرزوقً خماس مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة38

75.772007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىرشٌد صباح اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة39

75.682007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعبد حسٌن خالدةالقانون كلٌةبغداد جامعة40

75.542007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىدهري فوزي مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة41

75.222007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىابراهٌم غانم زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة42

75.172007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىخضٌر ابراهٌم زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة43

75.132007/2006الدوراالولصباحًفلسطٌنًانثىسعٌد بهاء مروهالقانون كلٌةبغداد جامعة44

75.052007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىالزهرة عبد محمد دٌارالقانون كلٌةبغداد جامعة45

74.992007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىكاظم جواد سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة46

74.992007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىكاظم فتاح نورسالقانون كلٌةبغداد جامعة47

74.912007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحمٌد علً تغرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة48

74.782007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعبد كاظم رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة49

74.722007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرسهر حبٌب حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة50

74.682007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعذاب محمد داللالقانون كلٌةبغداد جامعة51

74.592007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرعلً سعد وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة52

74.512007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىصائب جمٌل لقاءالقانون كلٌةبغداد جامعة53

74.502007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعبد مكً قرىالقانون كلٌةبغداد جامعة54

74.392007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجبر محمد مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة55

74.322007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىابراهٌم تحسٌن عذراءالقانون كلٌةبغداد جامعة56

74.102007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىطه قدوري نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة57

74.092007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرجاسم منهل احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة58

74.022007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرعلً كاظم فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة59

73.872007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعباس الٌاس لمىالقانون كلٌةبغداد جامعة60
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73.842007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعلً محمد عدنان زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة61

73.772007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرالقادر عبد منصور عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة62

73.622007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسٌن الحافظ عبد رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة63

73.482007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىالرضا عبد خلف مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة64

73.412007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىاحمد عادل لمىالقانون كلٌةبغداد جامعة65

73.262007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرجاسم نعٌم فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة66

73.252007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىماجد طارق سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة67

73.222007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىنجم سعدي مروهالقانون كلٌةبغداد جامعة68

73.212007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىلعٌبً غانم اسٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة69

73.152007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرعباس فاضل عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة70

72.992007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرحسٌن ٌوسف سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة71

72.952007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحمد محمد ازهارالقانون كلٌةبغداد جامعة72

72.822007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىٌونس كرٌم بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة73

72.792007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرفرج مزٌد عاصمالقانون كلٌةبغداد جامعة74

72.772007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىفلحً حسن زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة75

72.702007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرعلً حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة76

72.632007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحمٌد مزهر اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة77

72.622007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىمحمد ثائر دالٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة78

72.572007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىصكر حسن غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة79

72.512007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىسباهً فاضل سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة80

72.412007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىاكباشً حسٌن وجدانالقانون كلٌةبغداد جامعة81

72.402007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىكاظم خضٌر هندالقانون كلٌةبغداد جامعة82

72.352007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعباس قاسم رٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة83

72.332007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجبار كاظم مروهالقانون كلٌةبغداد جامعة84

72.242007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجبار قاسم رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة85

72.212007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرعاصً هللا عبد لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة86

72.102007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىكاظم جبار مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة87

72.092007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرهللا عبد نجم وطبانالقانون كلٌةبغداد جامعة88

72.012007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىتوفٌق عدنان زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة89

71.962007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسٌن علً نجاةالقانون كلٌةبغداد جامعة90
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71.912007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعلً مختاض زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة91

71.912007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىمولى فاضل الهدى نورالقانون كلٌةبغداد جامعة92

71.762007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىسلمان محمد جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة93

71.732007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسٌن عبد عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة94

71.662007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرناصر حسٌن حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة95

71.582007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىاللطٌف عبد راشد شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة96

71.512007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعبد نجم رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة97

71.422007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىمحمد حسٌن زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة98

71.402007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرمحسن خوام كاظمالقانون كلٌةبغداد جامعة99

71.402007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرمحسن مجوت علًالقانون كلٌةبغداد جامعة100

71.312007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىقند كاظم احالمالقانون كلٌةبغداد جامعة101

71.182007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىخلٌل محمد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة102

71.132007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىمزعل حسٌن زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة103

71.122007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرالحسٌن عبد سلمان علًالقانون كلٌةبغداد جامعة104

71.062007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعطٌة عبد ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة105

71.002007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجبر ستار شذىالقانون كلٌةبغداد جامعة106

70.802007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرجبل حسن صفاالقانون كلٌةبغداد جامعة107

70.462007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىالواحد عبد مازن زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة108

70.442007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىٌاسٌن شهٌد ساجدةالقانون كلٌةبغداد جامعة109

70.312007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعاشور عبادي هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة110

70.182007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىشواي فالح هناءالقانون كلٌةبغداد جامعة111

70.032007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحمود عامر زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة112

70.022007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىصادق الصاحب عبد االءالقانون كلٌةبغداد جامعة113

69.952007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىكامل قٌس هوٌدهالقانون كلٌةبغداد جامعة114

69.812007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثى داشور علً حالالقانون كلٌةبغداد جامعة115

69.812007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعلً نعٌم ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة116

69.812007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسن طه اٌاتالقانون كلٌةبغداد جامعة117

69.812007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجاسم محسن بسمهالقانون كلٌةبغداد جامعة118

69.782007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرربٌع اسماعٌل احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة119

69.752007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسن فلٌح ٌاسمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة120
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69.632007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىبدر محسن عصامالقانون كلٌةبغداد جامعة121

69.622007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجبار خلف نهادالقانون كلٌةبغداد جامعة122

69.592007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكررشٌد سهام مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة123

69.462007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعودة علٌوي رقٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة124

69.392007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىامٌر محمد بتولالقانون كلٌةبغداد جامعة125

69.382007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىالخالق عبد الرضا عبد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة126

69.322007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرعبد سالم محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة127

69.312007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىنعمة مظهر زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة128

69.242007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرمهوس علً حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة129

69.102007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىمجلً علً شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة130

69.092007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكركعٌد خٌري عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة131

69.072007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرداود فرج عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة132

68.962007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىخضٌر جابر منتهىالقانون كلٌةبغداد جامعة133

68.892007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىفٌصل مشعان شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة134

68.852007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىمسعد ناهً كفاحالقانون كلٌةبغداد جامعة135

68.822007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرالرضا عبد مزهر حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة136

68.822007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىاحمد صباح هندالقانون كلٌةبغداد جامعة137

68.752007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسٌن فلحً احالمالقانون كلٌةبغداد جامعة138

68.682007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكر راضً عادل حسامالقانون كلٌةبغداد جامعة139

68.652007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرحطاب علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة140

68.642007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىشرٌم هادي عذراءالقانون كلٌةبغداد جامعة141

68.572007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرطعمة سعد وائلالقانون كلٌةبغداد جامعة142

68.532007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرجاسم حمٌد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة143

68.482007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسٌن علً نورالقانون كلٌةبغداد جامعة144

68.412007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحمٌد علً نورهالقانون كلٌةبغداد جامعة145

68.402007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحنوش نافع غزوهالقانون كلٌةبغداد جامعة146

68.372007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىالهادي عبد حسٌن مروهالقانون كلٌةبغداد جامعة147

68.262007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىسلوم عبد مجٌد سهاالقانون كلٌةبغداد جامعة148

68.222007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعبد محمد منىالقانون كلٌةبغداد جامعة149

68.212007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرالحسٌن عبد حمٌد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة150
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68.192007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسٌن علً ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة151

68.162007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىمهدي محمد اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة152

67.962007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىهاشم سلومً سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة153

67.862007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكراحمد سعدي صفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة154

67.812007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىشوكت خضٌر اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة155

67.802007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىكاطع فرج حلٌمةالقانون كلٌةبغداد جامعة156

67.662007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرالزهرة عبد علً اٌمنالقانون كلٌةبغداد جامعة157

67.602007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسن مهدي صفٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة158

67.392007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىعلً عباس اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة159

67.312007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىسعدي علوان لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة160

67.302007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىمجٌد مهند سٌناءالقانون كلٌةبغداد جامعة161

67.242007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىهللا نصر رشٌد اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة162

67.222007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكركامل نوري احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة163

67.212007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىخلٌل زكً هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة164

67.172007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرجاسم محمود قٌصرالقانون كلٌةبغداد جامعة165

66.912007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىداود محمد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة166

66.912007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرشاهٌن طوٌج عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة167

66.662007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسن صالح مٌرفتالقانون كلٌةبغداد جامعة168

66.592007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعونً عوٌد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة169

66.512007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكركاظم جواد فؤادالقانون كلٌةبغداد جامعة170

66.482007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىمانع عدنان رواءالقانون كلٌةبغداد جامعة171

66.472007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثى محسن سعٌد فٌحاءالقانون كلٌةبغداد جامعة172

66.462007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىصالح مهدي صباالقانون كلٌةبغداد جامعة173

66.422007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسٌن رسول فردوسالقانون كلٌةبغداد جامعة174

66.392007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرمحٌسن كرٌم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة175

66.382007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرمحمود حسن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة176

66.252007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرحسن الجبار عبد عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة177

66.242007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرناٌف فٌاض حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة178

66.152007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىموحان ٌحٌى خالدةالقانون كلٌةبغداد جامعة179

66.152007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىكاظم موفق رفٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة180
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66.132007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعبد كاظم اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة181

66.092007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرحواس جبار علًالقانون كلٌةبغداد جامعة182

66.092007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسٌن هللا عبد اثارالقانون كلٌةبغداد جامعة183

66.082007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعلً حامد خمائلالقانون كلٌةبغداد جامعة184

65.992007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسن كاظم فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة185

65.902007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىسالم علً لٌلىالقانون كلٌةبغداد جامعة186

65.832007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجبار ستار لٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة187

65.822007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعصمان الزهرة عبد اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة188

65.742007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجابر هامل فادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة189

65.722007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىشدهان محمد سوسنالقانون كلٌةبغداد جامعة190

65.712007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرحسن علً ثامر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة191

65.682007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرحسٌن سٌفً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة192

65.532007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىالعباس عبد حسٌن زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة193

65.502007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرحربً علً حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة194

65.482007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعلً تحسٌن لبنىالقانون كلٌةبغداد جامعة195

65.462007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىاحمد هادي امالالقانون كلٌةبغداد جامعة196

65.462007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرشوٌخ شمال علًالقانون كلٌةبغداد جامعة197

65.262007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكر كرٌم عادل علًالقانون كلٌةبغداد جامعة198

65.172007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحمادي نورعباسالقانون كلٌةبغداد جامعة199

65.142007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسن علً رناالقانون كلٌةبغداد جامعة200

65.122007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرعبود حنون احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة201

64.962007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعلً عبد فوزي سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة202

64.952007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعلً نوري زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة203

64.912007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكراحمد اٌاد ٌوسفالقانون كلٌةبغداد جامعة204

64.902007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىظاهر طاهر اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة205

64.902007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرحسن محمد تٌسٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة206

64.872007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرموسى صباح اثٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة207

64.842007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرعبادة حسٌن ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة208

64.842007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرعبعوب محسن عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة209

64.792007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىمنصور حمٌد صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة210
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64.682007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرجاسم رحمن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة211

64.602007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكر رؤوف سمٌر احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة212

64.572007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىلطٌف احمد منىالقانون كلٌةبغداد جامعة213

64.552007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجاسم خلف نهىالقانون كلٌةبغداد جامعة214

64.532007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرجاسم عودة ٌعقوبالقانون كلٌةبغداد جامعة215

64.472007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىاحمد مصطفى نورالقانون كلٌةبغداد جامعة216

64.322007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرالوهاب عبد عصام علًالقانون كلٌةبغداد جامعة217

64.302007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىجودة كاظم غنىالقانون كلٌةبغداد جامعة218

64.222007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعبد علً فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة219

64.172007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجواد جعفر ٌاسمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة220

64.042007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىهامان فالح علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة221

63.902007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىطنٌش محمد كافًالقانون كلٌةبغداد جامعة222

63.902007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكراعوج عطٌة باسمالقانون كلٌةبغداد جامعة223

63.852007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىمزٌد بدر بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة224

63.852007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرعلً حسن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة225

63.802007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرعلوان مزهر واثقالقانون كلٌةبغداد جامعة226

63.802007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرجوحً هادي حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة227

63.682007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرشناوه مزبان سلمانالقانون كلٌةبغداد جامعة228

63.672007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعبٌد ستار سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة229

63.622007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرابراهٌم الرزاق عبد براءالقانون كلٌةبغداد جامعة230

63.562007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرحسن خالد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة231

63.522007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجاسم محمد بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة232

63.492007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرالحسن عبد جاسب عديالقانون كلٌةبغداد جامعة233

63.372007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرنعمة لعٌبً علًالقانون كلٌةبغداد جامعة234

63.362007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىنجم جبار شهالءالقانون كلٌةبغداد جامعة235

63.362007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىخنجر حافظ اقبالالقانون كلٌةبغداد جامعة236

63.312007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرشاتً سعدون رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة237

63.292007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىحسن جاسب سوسنالقانون كلٌةبغداد جامعة238

63.282007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىمنفً كاظم رواءالقانون كلٌةبغداد جامعة239

63.242007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجواد صالح سحرالقانون كلٌةبغداد جامعة240
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63.192007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىهللا عبد جمال هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة241

63.112007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىصالح محمد سعدي اٌناسالقانون كلٌةبغداد جامعة242

63.092007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعلً جمال مروهالقانون كلٌةبغداد جامعة243

63.042007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكر ابراهٌم جمٌل محمودالقانون كلٌةبغداد جامعة244

62.922007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرجاسم الحسن عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة245

62.442007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىخداداد ٌاسٌن نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة246

62.422007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىجاسم مانع شهالءالقانون كلٌةبغداد جامعة247

62.402007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىخلٌفة عباس جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة248

62.352007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرعلً هادي حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة249

62.312007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرجبار هادي مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة250

62.262007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىالوس نوري حنانالقانون كلٌةبغداد جامعة251

62.242007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرسٌه اسد الحلٌم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة252

62.182007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىمحمود ثامر زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة253

62.182007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىرحمن علً منىالقانون كلٌةبغداد جامعة254

62.172007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرمحمد المجٌد عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة255

62.012007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرشوقً اٌاد مضرالقانون كلٌةبغداد جامعة256

61.942007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرمحمد جاسم عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة257

61.922007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىالرحمن عبد بارنٌار انتصارالقانون كلٌةبغداد جامعة258

61.832007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرزاٌر علً ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة259

61.822007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرشاطً نجم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة260

61.802007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىكاظم جودت ودٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة261

61.702007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىناجً نعمة هندالقانون كلٌةبغداد جامعة262

61.682007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىمحمد سعدي مروهالقانون كلٌةبغداد جامعة263

61.642007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعبد حمٌد مروهالقانون كلٌةبغداد جامعة264

61.632007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرحاوي جبار منتظرالقانون كلٌةبغداد جامعة265

61.592007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكراحمد هادي حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة266

61.572007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعلً عادل روباكالقانون كلٌةبغداد جامعة267

61.552007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىٌونس محمد سهاالقانون كلٌةبغداد جامعة268

61.532007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىخمٌس محمد بٌداءالقانون كلٌةبغداد جامعة269

61.482007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىتوفٌق رشٌد رائدةالقانون كلٌةبغداد جامعة270
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61.462007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىسوادي فلٌح لٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة271

61.392007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىالرحمن عبد علً نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة272

61.362007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىنجم حمٌد حالالقانون كلٌةبغداد جامعة273

61.262007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرغضبان كامل حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة274

61.142007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرمكطوف ذٌاب سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة275

61.112007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرفلفل ابراهٌم امجدالقانون كلٌةبغداد جامعة276

61.102007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرهللا عبد محمد بسامالقانون كلٌةبغداد جامعة277

60.682007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىاحمد الخالق عبد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة278

60.602007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعٌسى محمد نغمالقانون كلٌةبغداد جامعة279

60.422007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرعكله حسن اشرفالقانون كلٌةبغداد جامعة280

60.122007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرداود الرحٌم عبد لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة281

60.112007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىمهدي انور سرىالقانون كلٌةبغداد جامعة282

59.972007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىجلوب صاحب هبهالقانون كلٌةبغداد جامعة283

59.942007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىمهدي صادق اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة284

59.872007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىمهدي ٌاسٌن عبٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة285

59.712007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرمهدي جاسب مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة286

59.682007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرجواد منصور حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة287

59.562007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىابراهٌم مظفر زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة288

59.462007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسٌن ناصر سناءالقانون كلٌةبغداد جامعة289

59.432007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىحمودي صادق جنانالقانون كلٌةبغداد جامعة290

59.362007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىمطرود زهٌر نبأالقانون كلٌةبغداد جامعة291

59.082007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرحسٌن هاشم عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة292

59.052007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىسعود ابراهٌم فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة293

59.012007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرصالح محمد رعد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة294

58.982007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىمجٌد جمال نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة295

58.932007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىزغٌر مردان زهٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة296

58.872007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىعبد سعدون هبهالقانون كلٌةبغداد جامعة297

58.752007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىاحمد صاحب هاجرالقانون كلٌةبغداد جامعة298

58.692007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرجبار عمار وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة299

58.652007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرصالح محسن وعدالقانون كلٌةبغداد جامعة300
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58.462007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىحمادي راضً هندالقانون كلٌةبغداد جامعة301

58.442007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرمزهر صبٌح وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة302

58.352007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكركرٌم توفٌق ضبٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة303

58.322007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرنجمان سهٌل سنانالقانون كلٌةبغداد جامعة304

58.282007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرداود ثاٌر علًالقانون كلٌةبغداد جامعة305

58.272007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكروناس حمود عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة306

57.992007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرغالً رشٌد عزٌزالقانون كلٌةبغداد جامعة307

57.972007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرعالوي حاتم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة308

57.792007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىخرباط خضٌر ٌسرىالقانون كلٌةبغداد جامعة309

57.682007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرحسٌن علً فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة310

57.662007/2006الدورالثانًصباحًلبنانًانثىالدٌن نور حسٌن فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة311

57.572007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىعبٌد طالب فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة312

57.522007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرصباح الرضا عبد غسانالقانون كلٌةبغداد جامعة313

57.392007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرزوره علً قاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة314

57.312007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرحماد سعدون احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة315

57.302007/2006الدوراالولصباحًعراقًانثىحسن سعد هٌلهالقانون كلٌةبغداد جامعة316

57.202007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكربدر رحمن اللطٌف عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة317

57.122007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرمحمد متعب احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة318

57.022007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكرعزٌز مشرف مضرالقانون كلٌةبغداد جامعة319

56.952007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرفرج رعد مشتاقالقانون كلٌةبغداد جامعة320

56.742007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكراحمد اسماعٌل عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة321

56.412007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىخلف قاسم شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة322

56.322007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرحسٌن علً حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة323

56.042007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرجابر محمد مدٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة324

56.012007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرخلٌل سعد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة325

55.962007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرعباس حمزة عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة326

55.932007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرهللا عبد اموري دروٌشالقانون كلٌةبغداد جامعة327

55.772007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكر كشاش ناصر وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة328

55.642007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرشحاذه احمد وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة329

55.602007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىمحسن الباقً عبد زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة330
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55.532007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكر عٌادة تركً وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة331

55.342007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرداود قاسم سمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة332

55.302007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىمحمد عدنان سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة333

54.982007/2006الدورالثانًصباحًعراقًانثىعاشور حمادي تغرٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة334

54.912007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرمحٌسن رحمه حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة335

54.762007/2006الدوراالولصباحًعراقًذكراحمد عباس احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة336

54.752007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرمحمد كاظم فالحالقانون كلٌةبغداد جامعة337

54.732007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرجبر مالك اٌمنالقانون كلٌةبغداد جامعة338

54.732007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرحسٌن محمود هشامالقانون كلٌةبغداد جامعة339

54.692007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرطه الكرٌم عبد عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة340

54.602007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرجلوب نجاح احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة341

54.562007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرحسٌن سالم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة342

54.402007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرعلً مخلف عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة343

54.392007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرصبحً غسان محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة344

53.372007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرجابر هادي لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة345

53.262007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرجاسم محمد الصمد عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة346

53.082007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرمسلم قاسم رحٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة347

53.072007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرحسٌن محمد مرتضىالقانون كلٌةبغداد جامعة348

52.962007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرفائق ٌاسٌن حسنالقانون كلٌةبغداد جامعة349

52.642007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرخلف حمٌد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة350

51.352007/2006الدورالثانًصباحًعراقًذكرحمادي الرحمن عبد عدنانالقانون كلٌةبغداد جامعة351
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79.952007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرحسٌن محمد ناظمالقانون كلٌةبغداد جامعة1

79.592007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرهوٌر عبد فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة2

78.622007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرعواد محمود محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة3

76.532007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكركاظم حمٌد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة4

73.802007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرجاسم طارق علًالقانون كلٌةبغداد جامعة5

69.592007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرإبراهٌم غازي احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة6

69.582007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرجواد سلٌم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة7

68.052007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرإبراهٌم خلٌل لطٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة8

67.962007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرعلً حسٌن عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة9

67.852007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرمحمد علً عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة10

67.692007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرحمودي فاضل القادر عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة11

67.522007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرنوري سعدي رضاالقانون كلٌةبغداد جامعة12

66.222007/2006 الدوراالولمسائًعراقًانثىحافظ حسن مدٌحةالقانون كلٌةبغداد جامعة13

65.882007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرعناد مرعٌد إبراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة14

65.772007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرغضبان الوهاب عبد جمعةالقانون كلٌةبغداد جامعة15

64.932007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرحمودي جاسم خضرالقانون كلٌةبغداد جامعة16

64.892007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرفاضل هوبً عادلالقانون كلٌةبغداد جامعة17

64.662007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكررسن طارش جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة18

64.372007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكربدر حسٌن علًالقانون كلٌةبغداد جامعة19

64.352007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرمجٌد فٌصل ٌحٌىالقانون كلٌةبغداد جامعة20

64.242007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرمحمد طراد جلٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة21

63.952007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرمراد رحٌم رٌاضالقانون كلٌةبغداد جامعة22

63.762007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرهادي صالح مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة23

63.752007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرالصافً عبد علً حسنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة24

63.572007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرهوٌس كاظم جوادالقانون كلٌةبغداد جامعة25

63.492007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرحسن راضً عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة26

63.122007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرمطشر عٌسى ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة27

62.832007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرهادي حٌدر فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة28

62.622007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرمحمود شاكر السالم عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة29

62.482007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرعمران هاشم سالمالقانون كلٌةبغداد جامعة30
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62.012007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرعوٌد فاخر ناظمالقانون كلٌةبغداد جامعة31

61.982007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكركٌطان جبار فاخرالقانون كلٌةبغداد جامعة32

61.772007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرداود محسن عودةالقانون كلٌةبغداد جامعة33

61.412007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكررشٌد الحمٌد عبد عقٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة34

61.362007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرداود سلمان فراسالقانون كلٌةبغداد جامعة35

61.342007/2006 الدوراالولمسائًعراقًانثىمصلح كرٌم إنعامالقانون كلٌةبغداد جامعة36

60.992007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرشٌاع سعدون عمادالقانون كلٌةبغداد جامعة37

60.962007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرجدران سهٌل لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة38

60.682007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكربكر قاسم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة39

60.612007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرسعدون قحطان مسارالقانون كلٌةبغداد جامعة40

60.612007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرمحمد خضٌر  محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة41

60.572007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرعداي طالب عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة42

60.252007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرفهد عدنان سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة43

60.162007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرزٌد عبد عباس فاضلالقانون كلٌةبغداد جامعة44

60.132007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرالحسٌن عبد عدنان ثائرالقانون كلٌةبغداد جامعة45

59.592007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرهللا عبد نجم غزوانالقانون كلٌةبغداد جامعة46

59.352007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرعبود احمد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة47

59.342007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرحسٌن مصلح عزٌزالقانون كلٌةبغداد جامعة48

59.322007/2006الدورالثانًمسائًعراقًانثىسرحان محمد هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة49

59.282007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرهللا فتح هللا سعد جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة50

59.182007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكررضا كرٌم نمٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة51

59.162007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرالغنً عبد تحسٌن قصًالقانون كلٌةبغداد جامعة52

59.072007/2006الدورالثانًمسائًعراقًانثىحسٌن علً زٌنةالقانون كلٌةبغداد جامعة53

59.002007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرخلٌفة مطر عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة54

58.972007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرراضً حسن سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة55

58.742007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرالواحد عبد رعد رائدالقانون كلٌةبغداد جامعة56

58.232007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرعبود نجم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة57

58.102007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرالحمٌد عبد فؤاد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة58

57.922007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرعٌسى احمد غضنفرالقانون كلٌةبغداد جامعة59

57.882007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرالوهاب عبد حمزة الوهاب عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة60
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57.852007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرحامد إدرٌس انٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة61

57.812007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرمطلك إبراهٌم غسانالقانون كلٌةبغداد جامعة62

57.722007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرعودة كاظم عبلةالقانون كلٌةبغداد جامعة63

57.712007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرنصٌف خالد جمالالقانون كلٌةبغداد جامعة64

57.682007/2006 الدوراالولمسائًعراقًانثىاحمد العزٌز عبد ودٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة65

57.552007/2006 الدوراالولمسائًعراقًانثىهادي علً ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة66

57.512007/2006 الدوراالولمسائًعراقًانثىطاهر مالك زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة67

57.392007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرعنتٌك علً مالكالقانون كلٌةبغداد جامعة68

57.182007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرحسون ناصر رعدالقانون كلٌةبغداد جامعة69

56.862007/2006 الدوراالولمسائًعراقًانثىمحمود توفٌق انمارالقانون كلٌةبغداد جامعة70

56.862007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرفانوس نوري صفاءالقانون كلٌةبغداد جامعة71

56.852007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرٌحٌى الكرٌم عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة72

56.752007/2006 الدوراالولمسائًعراقًانثىعلً عبد صالح رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة73

56.752007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكررجب فارس طهالقانون كلٌةبغداد جامعة74

56.672007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرعاصً الرضا عبد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة75

56.662007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرمجٌد رٌاض علًالقانون كلٌةبغداد جامعة76

56.502007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرحسن خضٌر هللا عبدالقانون كلٌةبغداد جامعة77

56.232007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرصالح كامل علًالقانون كلٌةبغداد جامعة78

56.232007/2006الدورالثانًمسائًعراقًانثىهللا عبد الهادي عبد لٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة79

56.082007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكر إبراهٌم ناٌف سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة80

55.972007/2006 الدوراالولمسائًعراقًانثىحلو محسن أمٌرةالقانون كلٌةبغداد جامعة81

55.922007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرعلً إمان ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة82

55.792007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرسلمان كاظم قتٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة83

55.772007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكركاظم صالح هاديالقانون كلٌةبغداد جامعة84

55.742007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرصفر عرٌبً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة85

55.292007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرعباس علوان سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة86

55.082007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرعلً حاتم مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة87

55.072007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرعبٌد حسٌن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة88

55.012007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرعلً حسن رزاقالقانون كلٌةبغداد جامعة89

54.822007/2006 الدوراالولمسائًعراقًانثىحسٌن كامل حالالقانون كلٌةبغداد جامعة90
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54.182007/2006الدورالثانًمسائًعراقًانثى لطٌف احمد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة91

53.922007/2006 الدوراالولمسائًعراقً ذكرقادر عباس عامرالقانون كلٌةبغداد جامعة92

53.882007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرالرحمن عبد الصاحب عبد سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة93

53.862007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرحمٌد حسٌن عباسالقانون كلٌةبغداد جامعة94

53.632007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرالكرٌم عبد مطر حامدالقانون كلٌةبغداد جامعة95

53.392007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرصبحً توفٌق صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة96

53.352007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكراللطٌف عبد صباح علًالقانون كلٌةبغداد جامعة97

52.782007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرصكبان حسٌن عزٌزالقانون كلٌةبغداد جامعة98

52.782007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرعمر ولٌد عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة99

52.002007/2006الدورالثانًمسائًعراقًذكرعلً فاضل حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة100




