
التخرج سنة المعدلالدورالدراسة نوع الجنسيةالجنس الرباعي الطالب اسمالكليةالجامعة اسمت

89,052010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمحسن عباس نورسالقانون كليةبغداد جامعة1

85,972010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعباس ابراهيم خالد رسلالقانون كليةبغداد جامعة2

83,522010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىخليل عبدهللا طارق ميادةالقانون كليةبغداد جامعة3

80,362010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىحميد كرم منير شيماءالقانون كليةبغداد جامعة4

79,582010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىهادي طه مروةالقانون كليةبغداد جامعة5

78,422010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرنهاي حسون سعدالقانون كليةبغداد جامعة6

77,712010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعيسى عبدالحسين لبنىالقانون كليةبغداد جامعة7

77,412010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىنجرس حميد عباس اشواقالقانون كليةبغداد جامعة8

77,202010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىصالح مهدي القادر عبد هبةالقانون كليةبغداد جامعة9

77,142010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىالكريم عبد صادق علي رناالقانون كليةبغداد جامعة10

76,822010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىجاسم محمد سعد نورالقانون كليةبغداد جامعة11

76,122010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىسيد كامل زينبالقانون كليةبغداد جامعة12

75,972010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىحمد جاسم سالم سارةالقانون كليةبغداد جامعة13

75,942010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعبيد اياد اسماءالقانون كليةبغداد جامعة14

75,822010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىجواد كاظم عدنان دعاءالقانون كليةبغداد جامعة15

75,822010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىاحمد الكريم عبد بانالقانون كليةبغداد جامعة16

75,682010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمحمد عدنان ساليالقانون كليةبغداد جامعة17

75,682010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىخلف عباس هندالقانون كليةبغداد جامعة18

75,312010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىزيدان احمد زكي مروةالقانون كليةبغداد جامعة19

75,282010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىاحمد عبدالكريم اكرامالقانون كليةبغداد جامعة20

75,22010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىحسون علوان قاسم زهراءالقانون كليةبغداد جامعة21

74,952010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىالرضا عبد عبدالحكيم زينةالقانون كليةبغداد جامعة22

74,332010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرجعفر موسى عادل الدين نورالقانون كليةبغداد جامعة23

74,032010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرخضر حسين عليالقانون كليةبغداد جامعة24

73,792010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمحمد ذيبان مجيد هندالقانون كليةبغداد جامعة25

73,762010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىموسى عزت احمد عالالقانون كليةبغداد جامعة26

73,722010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعلي كاظم رياض شهدالقانون كليةبغداد جامعة27

73,682010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىكاظم فاضل عباس نورالقانون كليةبغداد جامعة28

73,552010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىحسين الهادي عبد عطا وئامالقانون كليةبغداد جامعة29

73,552010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىخميس عبد شالل عبيرالقانون كليةبغداد جامعة30
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73,142010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعادل شيحان حسين نورالقانون كليةبغداد جامعة31

73,042010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرمحسن مجيد حميد ماجدالقانون كليةبغداد جامعة32

72,992010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىشكر محي هدىالقانون كليةبغداد جامعة33

72,932010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرعبدهللا ليث ايهابالقانون كليةبغداد جامعة34

72,892010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعبدهللا حميد رؤىالقانون كليةبغداد جامعة35

72,832010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىسعيد حسن ضياء رقيةالقانون كليةبغداد جامعة36

72,142010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىطارش عبد مريمالقانون كليةبغداد جامعة37

71,902010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىداود راشد اخالصالقانون كليةبغداد جامعة38

71,792010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىصالح مهدي زهراءالقانون كليةبغداد جامعة39

71,752010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرمحمد الواحد عبد محمودالقانون كليةبغداد جامعة40

71,522010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرعلي سلمان قيس سعدالقانون كليةبغداد جامعة41

71,472010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىحسين سلمان باسم مروةالقانون كليةبغداد جامعة42

71,412010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىاليوش ابو نعيم االءالقانون كليةبغداد جامعة43

71,332010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىفهد راضي محمد نورالقانون كليةبغداد جامعة44

71,312010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىكاظم قاسم حنينالقانون كليةبغداد جامعة45

71,272010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىرشيد جواد كريم غفرانالقانون كليةبغداد جامعة46

71,212010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىالرزاق عبد مقصود هيامالقانون كليةبغداد جامعة47

71,142010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعلي اسماعيل علي ذكرياتالقانون كليةبغداد جامعة48

71,112010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرحرج ماجد ابراهيم شاملالقانون كليةبغداد جامعة49

71,012010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىموسى نزر صادق لمىالقانون كليةبغداد جامعة50

70,752010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىحسن علي صالح غفرانالقانون كليةبغداد جامعة51

70,662010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىحميد رشيد حميد شهدالقانون كليةبغداد جامعة52

70,472010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىكاظم جواد شيماءالقانون كليةبغداد جامعة53

70,122010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىبيومي حسين نورالقانون كليةبغداد جامعة54

70,032010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعبدهللا وليد هبةالقانون كليةبغداد جامعة55

69,742010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىحسين الزم اشواقالقانون كليةبغداد جامعة56

69,272010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكراحمد عباس ضياء عباسالقانون كليةبغداد جامعة57

69,252010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىعباس موحان ندىالقانون كليةبغداد جامعة58

69,222010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرمدلول محمود احمدالقانون كليةبغداد جامعة59

68,962010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمحسن جعفر موسى منتهىالقانون كليةبغداد جامعة60
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68,782010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرابراهيم عدنان اديبالقانون كليةبغداد جامعة61

68,692010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىمراد باوه اكرم روناكالقانون كليةبغداد جامعة62

68,632010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىنعمة حسين ثائر دعاءالقانون كليةبغداد جامعة63

68,362010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعباس راضي عاشور عذراءالقانون كليةبغداد جامعة64

68,302010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىحاوي احمد ذياب مناسكالقانون كليةبغداد جامعة65

68,072010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرصكر جاسم الحسين عبد احمدالقانون كليةبغداد جامعة66

68,052010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىخلف كاظم جمعة نورهانالقانون كليةبغداد جامعة67

67,972010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىكاظم خلف زمنالقانون كليةبغداد جامعة68

67,72010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىكريم اسماعيل لطيف دعاءالقانون كليةبغداد جامعة69

67,62010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىحسين علي غفرانالقانون كليةبغداد جامعة70

67,592010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمهدي حسون حسين والءالقانون كليةبغداد جامعة71

67,562010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعباس رشيد فاضل هالةالقانون كليةبغداد جامعة72

67,372010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىجاسم عبد قاسم هديلالقانون كليةبغداد جامعة73

67,332010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىمحمد علي رغدةالقانون كليةبغداد جامعة74

67,282010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعباس خضير انور دعاءالقانون كليةبغداد جامعة75

67,262010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكركاطع سعيد حسينالقانون كليةبغداد جامعة76

67,182010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىرفعت ثابت حسن نورالقانون كليةبغداد جامعة77

67,142010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىزامل جمعة محمد رؤىالقانون كليةبغداد جامعة78

67,062010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىحسين ابراهيم سارةالقانون كليةبغداد جامعة79

67,032010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمحمود فاخر هالةالقانون كليةبغداد جامعة80

66,872010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىالزم صبيح مصطفى فاطمةالقانون كليةبغداد جامعة81

66,832010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىتوفيق محي سعد شهدالقانون كليةبغداد جامعة82

66,762010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرنصيف حمودي حسام اياسالقانون كليةبغداد جامعة83

66,742010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىصادق الكريم عبد عالالقانون كليةبغداد جامعة84

66,642010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعلي هيثم نورالقانون كليةبغداد جامعة85

66,492010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىحبيب الرضا عبد اسماءالقانون كليةبغداد جامعة86

66,42010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىخلف حميد لقاءالقانون كليةبغداد جامعة87

66,342010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرجاسم سعد مصطفىالقانون كليةبغداد جامعة88

66,322010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرجاسم يوسف معدالقانون كليةبغداد جامعة89

66,262010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىكزار ناظم علي نورةالقانون كليةبغداد جامعة90
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66,252010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعباس نعمة علي محمد منارالقانون كليةبغداد جامعة91

66,182010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىصحاب هادي سامي عبيرالقانون كليةبغداد جامعة92

66,152010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمحمود عبد منالالقانون كليةبغداد جامعة93

65,992010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىغازي علي صفاالقانون كليةبغداد جامعة94

65,92010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمذكور ناشور فرحان هدىالقانون كليةبغداد جامعة95

65,872010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرحميد فاضل مهندالقانون كليةبغداد جامعة96

65,862010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمهدي صفاء رندةالقانون كليةبغداد جامعة97

65,72010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعبدهللا خزعل ضحىالقانون كليةبغداد جامعة98

65,652010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىعلي صالح محمد ايمانالقانون كليةبغداد جامعة99

65,592010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىسهيل احمد جهاد سارةالقانون كليةبغداد جامعة100

65,532010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىخضير محمد سعد دعاءالقانون كليةبغداد جامعة101

65,432010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكركرمل الجليل عبد احمدالقانون كليةبغداد جامعة102

65,342010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرغالب جليل طالب عمارالقانون كليةبغداد جامعة103

65,322010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىكاظم عزيز عبيرالقانون كليةبغداد جامعة104

65,242010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىابراهيم خليل نغمالقانون كليةبغداد جامعة105

65,22010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمحمد عودة نعمة ريامالقانون كليةبغداد جامعة106

65,22010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىحسان هاشم صباح دعاءالقانون كليةبغداد جامعة107

65,142010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىالهادي عبد حسين زهراءالقانون كليةبغداد جامعة108

64,862010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىسلطان شجاع فؤاد امانيالقانون كليةبغداد جامعة109

64,862010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىسعد عليوي هادي زينةالقانون كليةبغداد جامعة110

64,462010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىكرم جاسم حامد رشاالقانون كليةبغداد جامعة111

64,282010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىغانم عدي عفتالقانون كليةبغداد جامعة112

64,232010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىمطر عبد سمير سمرالقانون كليةبغداد جامعة113

64,162010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكررسن حياوي قاسم حيدرالقانون كليةبغداد جامعة114

64,132010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىعباس الستار عبد سناءالقانون كليةبغداد جامعة115

63,952010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىجاسم عباس عهودالقانون كليةبغداد جامعة116

63,872010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرنور عبد عمران ميثمالقانون كليةبغداد جامعة117

63,792010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىصادق حمودي سارةالقانون كليةبغداد جامعة118

63,672010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىصغير فانوس حسن هبةالقانون كليةبغداد جامعة119

63,652010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىسعيد حازم اياد شهدالقانون كليةبغداد جامعة120
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63,652010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعبد وهيب الجبار عبد هالةالقانون كليةبغداد جامعة121

63,542010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمرزة جعفر ضياء االءالقانون كليةبغداد جامعة122

63,52010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىسعيد عباس خضير سارةالقانون كليةبغداد جامعة123

63,402010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكرزاير صدخان حمدان حيدرالقانون كليةبغداد جامعة124

63,342010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىصالح عباس صالح سجاالقانون كليةبغداد جامعة125

63,332010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىخليفة اسود مطلك سارةالقانون كليةبغداد جامعة126

63,292010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعباس الوهاب عبد الدين بهاء مروةالقانون كليةبغداد جامعة127

63,252010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىحسون طاهر حسون لبنىالقانون كليةبغداد جامعة128

62,972010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىالجبار عبد محمد خالد قمرالقانون كليةبغداد جامعة129

62,972010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىيونس صالح مجيد سجىالقانون كليةبغداد جامعة130

62,922010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىسعدون يحيى دعاءالقانون كليةبغداد جامعة131

62,812010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرعالوي محمد سيفالقانون كليةبغداد جامعة132

62,672010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرعباس حسن وديع ابراهيمالقانون كليةبغداد جامعة133

62,652010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعباس ضلع عالوي هديلالقانون كليةبغداد جامعة134

62,552010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىجاسم احمد ياسمينالقانون كليةبغداد جامعة135

62,492010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىمهدي سلمان نسرينالقانون كليةبغداد جامعة136

62,472010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىجمعة نوري حازم زينةالقانون كليةبغداد جامعة137

62,392010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىنجم كامل هندالقانون كليةبغداد جامعة138

62,222010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمحمد عزيز كريم فيانالقانون كليةبغداد جامعة139

62,212010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىجاسم جودت انسامالقانون كليةبغداد جامعة140

62,122010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىهللا عبد عباس جمال مروةالقانون كليةبغداد جامعة141

61,922010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىحمود سلمان محمد شهدالقانون كليةبغداد جامعة142

61,852010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىجبار كاظم تقوىالقانون كليةبغداد جامعة143

61,812010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىطعمة صباح غفرانالقانون كليةبغداد جامعة144

61,652010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكريونس جواد محمد حيدرالقانون كليةبغداد جامعة145

61,622010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىشاكر محمد عماد دالياالقانون كليةبغداد جامعة146

61,562010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكراحمد محمد سالمالقانون كليةبغداد جامعة147

61,462010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىيوسف محمد ابراهيم عهودالقانون كليةبغداد جامعة148

61,452010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرعلي محمد صاحب مهندالقانون كليةبغداد جامعة149

61,442010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىالنبي عبد صباح ميسالقانون كليةبغداد جامعة150
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61,412010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرحسن عباس خضير احمدالقانون كليةبغداد جامعة151

61,412010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىطالل عبود المنعم عبد نبأالقانون كليةبغداد جامعة152

61,382010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرالحميد عبد طالب منافالقانون كليةبغداد جامعة153

61,322010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعواد سلمان كاظم اسماءالقانون كليةبغداد جامعة154

61,222010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرحمد كامل عامر عمارالقانون كليةبغداد جامعة155

61,022010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىزويد مطر اسعد رسلالقانون كليةبغداد جامعة156

61,002010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمحسن ياسر سجىالقانون كليةبغداد جامعة157

61,002010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكرزيدان حميد احمدالقانون كليةبغداد جامعة158

61,002010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكررزج حسن مهدي احمدالقانون كليةبغداد جامعة159

60,982010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىقاسم الستار عبد مروةالقانون كليةبغداد جامعة160

60,952010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرمحمد هللا عفا محمدالقانون كليةبغداد جامعة161

60,942010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمبارك شريف نمير رقيةالقانون كليةبغداد جامعة162

60,752010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىوصفي سلمان احمد دالياالقانون كليةبغداد جامعة163

60,522010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىحميد خماس جاسم نبراسالقانون كليةبغداد جامعة164

60,482010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىيونس صالح نمير شهدالقانون كليةبغداد جامعة165

60,472010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىسعيد اسماعيل علي اسيلالقانون كليةبغداد جامعة166

60,362010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمسلم حسن الهادي عبد االءالقانون كليةبغداد جامعة167

60,362010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرالزهرة عبد عالء نورسالقانون كليةبغداد جامعة168

60,062010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمحمود شاكر عادل مروةالقانون كليةبغداد جامعة169

60,012010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىعبود الزهرة عبد زينبالقانون كليةبغداد جامعة170

60,012010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعيسى يوسف حليم سمارةالقانون كليةبغداد جامعة171

59,962010/2009 الثاني الدورصباحيفلسطينيةانثىالجياب راجح الدين عز اسماءالقانون كليةبغداد جامعة172

59,932010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىجبر لفتة مسلم ايناسالقانون كليةبغداد جامعة173

59,852010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىعلي جبار شيرينالقانون كليةبغداد جامعة174

59,572010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىحسين محمود جسام منالالقانون كليةبغداد جامعة175

59,532010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرجاسم كريم وسامالقانون كليةبغداد جامعة176

59,522010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعاشور حسن سلمان شذىالقانون كليةبغداد جامعة177

59,362010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىفالح محمد سجىالقانون كليةبغداد جامعة178

59,352010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىالكاظم عبد سعد هبةالقانون كليةبغداد جامعة179

59,262010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىبطاح حميد عقيل غفرانالقانون كليةبغداد جامعة180
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59,212010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىناصر كريم هاشم اميرةالقانون كليةبغداد جامعة181

59,182010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىخلف فائق عبيرالقانون كليةبغداد جامعة182

59,162010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىلفتة خلف جبار سؤددالقانون كليةبغداد جامعة183

59,132010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكردايح علي صالحالقانون كليةبغداد جامعة184

59,112010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىسلمان حسين عباس سرىالقانون كليةبغداد جامعة185

59,022010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىكاظم مزهر عقيل سهىالقانون كليةبغداد جامعة186

58,992010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىمطرود كريم فاضل هيفاءالقانون كليةبغداد جامعة187

58,902010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىحسين علي ثائر دعاءالقانون كليةبغداد جامعة188

58,752010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىالهيمص سالم ديناالقانون كليةبغداد جامعة189

58,742010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىعلي حسين فرحالقانون كليةبغداد جامعة190

58,652010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكرلفته محمد الحسن عبد احمدالقانون كليةبغداد جامعة191

58,652010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىموسى كريم سعد هندالقانون كليةبغداد جامعة192

58,432010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرمهدي الحسين عبد غني عمرالقانون كليةبغداد جامعة193

58,352010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىخضير كاظم جواد اياتالقانون كليةبغداد جامعة194

58,352010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىخليل جليل اسماعيل رسلالقانون كليةبغداد جامعة195

58,122010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىحسين عالء ليث نورالقانون كليةبغداد جامعة196

58,102010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىالحسين عبد مختار اطيافالقانون كليةبغداد جامعة197

58,022010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىهاشم عباس سارةالقانون كليةبغداد جامعة198

58,012010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكرحسين علي حيدرالقانون كليةبغداد جامعة199

58,012010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرعباس خضير طه ابراهيمالقانون كليةبغداد جامعة200

57,852010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىعباس سلمان صهيب زهراءالقانون كليةبغداد جامعة201

57,812010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىحسن احمد اسماءالقانون كليةبغداد جامعة202

57,782010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىعيسى هللا عبد وليد رندةالقانون كليةبغداد جامعة203

57,782010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرجاسم علي مهدي وسامالقانون كليةبغداد جامعة204

57,782010/2009  االول الدورصباحيعراقيانثىكرم جالب مطشر سناءالقانون كليةبغداد جامعة205

57,622010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىسرهيد فيصل صفاء صباالقانون كليةبغداد جامعة206

57,412010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكروادي الزهرة عبد عليالقانون كليةبغداد جامعة207

57,372010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىحميد قادر وليد سراءالقانون كليةبغداد جامعة208

57,282010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىاحمد محمود شاكر هالةالقانون كليةبغداد جامعة209

56,982010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكرصبح خليل غسانالقانون كليةبغداد جامعة210
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56,962010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكررضا حيدر طالب عليالقانون كليةبغداد جامعة211

56,882010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكررمث حميد ماجدالقانون كليةبغداد جامعة212

56,812010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكرجاروب خلف محمدالقانون كليةبغداد جامعة213

56,782010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىفارس كريم فالح مروةالقانون كليةبغداد جامعة214

56,412010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىمهدي صالح سيناءالقانون كليةبغداد جامعة215

56,392010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكراحمد سعيد هيثم ليثالقانون كليةبغداد جامعة216

56,392010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىعبد قحطان ربابالقانون كليةبغداد جامعة217

56,342010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرجاسم نصيف محمودالقانون كليةبغداد جامعة218

56,282010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىبشارة عبد مجيد فاطمةالقانون كليةبغداد جامعة219

56,042010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىحافظ حمود جاسم اسراءالقانون كليةبغداد جامعة220

56,022010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكرحسين عبدهللا طارقالقانون كليةبغداد جامعة221

55,982010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىابراهيم اللطيف عبد حاتم نورالقانون كليةبغداد جامعة222

55,832010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىعلي سمير نورةالقانون كليةبغداد جامعة223

55,672010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىعلي محمد صفاء رغدةالقانون كليةبغداد جامعة224

55,472010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىابراهيم الرحمن عبد دعاءالقانون كليةبغداد جامعة225

55,392010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكركاظم جواد عمادالقانون كليةبغداد جامعة226

55,152010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىهادي صاحب مشتاقالقانون كليةبغداد جامعة227

54,842010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكرحميد الحسين عبد وعدالقانون كليةبغداد جامعة228

54,682010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيانثىيوسف يعكوب احمد ايمانالقانون كليةبغداد جامعة229

54,462010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكرحسون حسين خالد وليدالقانون كليةبغداد جامعة230

54,292010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكرمنصور سلمان اياد اثيرالقانون كليةبغداد جامعة231

54,122010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكرعلي عبد حسين احمدالقانون كليةبغداد جامعة232

54,012010/2009  االول الدورصباحيعراقيذكرحمود علي ايمنالقانون كليةبغداد جامعة233

53,202010/2009 الثاني الدورصباحيعراقيذكرنومان فاضل مهندالقانون كليةبغداد جامعة234

61,672010/2009  االول الدورمسائيعراقيذكرحسين طاهر قتيبةالقانون كليةبغداد جامعة235

60,752010/2009  االول الدورمسائيعراقيذكرعلي عبد زامل كاملالقانون كليةبغداد جامعة236

60,352010/2009  االول الدورمسائيعراقيذكرسلمان رحيم الرسول عبدالقانون كليةبغداد جامعة237

60.572010/2009 الثاني الدورمسائيعراقيذكرحمزة مهدي اركانالقانون كليةبغداد جامعة238

59.612010/2009 الثاني الدورمسائيعراقيذكرفيصل زاحم محمدالقانون كليةبغداد جامعة239

58.382010/2009 الثاني الدورمسائيعراقيذكركاظم حميد سيفالقانون كليةبغداد جامعة240
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58.322010/2009 الثاني الدورمسائيعراقيذكرجبار حميد وليدالقانون كليةبغداد جامعة241

58.062010/2009 الثاني الدورمسائيعراقيذكرعون عبد باجي محمودالقانون كليةبغداد جامعة242

54.702010/2009 الثاني الدورمسائيعراقيذكرعلي فاضل عالءالقانون كليةبغداد جامعة243

54.542010/2009 الثاني الدورمسائيعراقيذكرصكر الهادي عبد عمادالقانون كليةبغداد جامعة244

53.882010/2009 الثاني الدورمسائيعراقيذكرعلي حسين محمدالقانون كليةبغداد جامعة245

53.562010/2009  االول الدورمسائيعراقيذكرعبد غالب رياضالقانون كليةبغداد جامعة246

53.262010/2009 الثاني الدورمسائيعراقيذكرحسين خيري اكرمالقانون كليةبغداد جامعة247


