
التخرج سنة المعدلالدورالدراسة نوع الجنسٌةالجنس الرباعً الطالب اسمالكلٌةالجامعة اسمت

82.742015/2014االولصباحًعراقًانثىعباس خضٌر نصٌر زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة1

81.162015/2014االولصباحًعراقًانثىنجم فاضل عباس اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة2

80.692015/2014االولصباحًعراقًانثىحسن محسن جمعة زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة3

79.712015/2014االولصباحًعراقًانثىداود صوفً مخلف اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة4

79.632015/2014االولصباحًعراقًانثىجبر حمٌد مجٌد منارالقانون كلٌةبغداد جامعة5

79.442015/2014االولصباحًعراقًانثىاحمد سلمان ٌوسف اسالمالقانون كلٌةبغداد جامعة6

78.362015/2014االولصباحًعراقًانثىغافل حمد حسن مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة7

78.302015/2014االولصباحًعراقًانثىاٌوب حمادي جبار نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة8

78.202015/2014االولصباحًعراقًانثىثامر رشٌد صادق مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة9

77.812015/2014االولصباحًعراقًانثىبداي شنٌشل كطان حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة10

77.752015/2014االولصباحًعراقًانثىكاظم حسن فلٌح ختامالقانون كلٌةبغداد جامعة11

77.432015/2014االولصباحًعراقًانثىجهاد جعفر صبٌح اخالصالقانون كلٌةبغداد جامعة12

77.362015/2014االولصباحًعراقًذكرمولى حمٌد سعد هللا سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة13

77.252015/2014االولصباحًعراقًانثىهللا عبد نجم عامر رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة14

77.142015/2014االولصباحًعراقًانثىالصاحب عبد حسن اٌاد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة15

77.062015/2014االولصباحًعراقًانثىفارس محسن شاكر داللالقانون كلٌةبغداد جامعة16

76.862015/2014االولصباحًعراقًانثىخلف جبر علً نورهانالقانون كلٌةبغداد جامعة17

76.552015/2014االولصباحًعراقًذكراحمد جمعة حسن اومٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة18

76.542015/2014االولصباحًعراقًانثىحمدي نوري صادق هدٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة19

76.502015/2014الثانًصباحًعراقًانثىغافل محمد حسٌن شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة20

76.452015/2014الثانًصباحًعراقًانثىمحمد حسن ٌوسف زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة21

76.352015/2014االولصباحًعراقًذكرخلف جبار عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة22

76.322015/2014االولصباحًعراقًانثىحسٌن عٌسى ٌعقوب دعاءالقانون كلٌةبغداد جامعة23

76.302015/2014الثانًصباحًعراقًانثىعبدهللا غازي محمد مٌامًالقانون كلٌةبغداد جامعة24

76.272015/2014االولصباحًعراقًذكرخضٌر جودي رعد سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة25

76.262015/2014االولصباحًعراقًانثىجاسم نصٌف حازم حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة26

76.172015/2014االولصباحًعراقًانثىنصار عزٌز طالل شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة27

75.932015/2014االولصباحًعراقًذكرعلً مزعل علً ثروتالقانون كلٌةبغداد جامعة28

75.782015/2014االولصباحًعراقًذكركاظم محمد جاسم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة29

75.752015/2014االولصباحًعراقًذكرعلً حسون كاظم حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة30
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75.702015/2014االولصباحًعراقًانثىرشٌد شكر باسل ودٌانالقانون كلٌةبغداد جامعة31

75.432015/2014االولصباحًعراقًانثىصالح داوي الجبار عبد شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة32

75.052015/2014االولصباحًعراقًانثىكرٌم محمد جاسم هوازنالقانون كلٌةبغداد جامعة33

75.032015/2014االولصباحًعراقًانثىمحسن كٌطان نادر اسراءالقانون كلٌةبغداد جامعة34

74.892015/2014االولصباحًعراقًانثىجعفر سعد علً زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة35

74.852015/2014االولصباحًعراقًذكرجلوب حسٌن محمد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة36

74.652015/2014االولصباحًعراقًانثىبطٌخ سلمان داود دانٌهالقانون كلٌةبغداد جامعة37

74.642015/2014الثانًصباحًعراقًانثىدنان مطر محمد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة38

74.612015/2014االولصباحًعراقًانثىجبر حسٌن السادة عبد امنهالقانون كلٌةبغداد جامعة39

74.572015/2014االولصباحًعراقًانثىعلوان جزاع عباس اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة40

74.502015/2014االولصباحًعراقًانثىمشخول كنبر محمد علٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة41

74.352015/2014االولصباحًعراقًذكرمهدي اللطٌف عبد الحمٌد عبد مصعبالقانون كلٌةبغداد جامعة42

74.242015/2014االولصباحًعراقًانثىزمٌط محسن سلٌم رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة43

74.202015/2014االولصباحًعراقًانثىعزٌز محمد سعد رفلالقانون كلٌةبغداد جامعة44

74.032015/2014االولصباحًعراقًذكرسٌالن قاسم حلٌم غٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة45

73.812015/2014االولصباحًعراقًانثىحسٌن خزعل كرٌم رقٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة46

73.802015/2014االولصباحًعراقًانثىناشً عبد سالم غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة47

73.782015/2014االولصباحًعراقًانثىجامع علً العزٌز عبد حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة48

73.752015/2014الثانًصباحًعراقًذكرعلً حسٌن احمد عبدالكرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة49

73.732015/2014االولصباحًعراقًذكرموسى محمد طه فخريالقانون كلٌةبغداد جامعة50

73.542015/2014االولصباحًعراقًانثىالحسٌن عبد ذٌبان عدنان نورسالقانون كلٌةبغداد جامعة51

73.352015/2014االولصباحًعراقًذكرحسٌن خلف ناصر جاسمالقانون كلٌةبغداد جامعة52

73.342015/2014االولصباحًعراقًانثىكرٌم مبارك الستار عبد رغدهالقانون كلٌةبغداد جامعة53

73.252015/2014االولصباحًعراقًانثىغبن جٌجان ساهً نبأالقانون كلٌةبغداد جامعة54

73.082015/2014االولصباحًعراقًانثىجاسم محل صالح فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة55

72.942015/2014االولصباحًعراقًانثىجاسم ابراهٌم خلٌل مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة56

72.832015/2014االولصباحًعراقًانثىسلمان كاظم عباس مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة57

72.702015/2014االولصباحًعراقًذكرناصر محمد جعفر زٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة58

72.492015/2014االولصباحًعراقًانثىبرغوث فانوس  قاسم حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة59

72.462015/2014االولصباحًعراقًذكرطعمة جلٌل علً محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة60
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72.142015/2014االولصباحًعراقًانثىمحمود حسٌن ادهم شرمٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة61

72.032015/2014االولصباحًعراقًانثىطالع حمٌد مؤٌد مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة62

72.022015/2014االولصباحًعراقًذكربانً داود خامل عالءالقانون كلٌةبغداد جامعة63

71.832015/2014الثانًصباحًعراقًانثىخلٌل محمد منعم ابتهالالقانون كلٌةبغداد جامعة64

71.732015/2014االولصباحًعراقًانثىجعفر هذال صاحب سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة65

71.722015/2014االولصباحًعراقًانثىمحمد محمود حامد اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة66

71.652015/2014االولصباحًعراقًذكرغضبان كاظم جبار احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة67

71.592015/2014االولصباحًعراقًانثىعبدالرزاق الرحمن عبد اٌاد نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة68

71.582015/2014االولصباحًعراقًانثىاموٌش كاظم الكرٌم عبد ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة69

71.552015/2014االولصباحًعراقًانثىابراهٌم جاسم محمد اراءالقانون كلٌةبغداد جامعة70

71.492015/2014االولصباحًعراقًانثىجرمط هللا عبد نجم فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة71

71.462015/2014االولصباحًعراقًانثىحسٌن سعٌد خضٌر امنهالقانون كلٌةبغداد جامعة72

71.422015/2014االولصباحًعراقًذكرمحسن توفٌق حامد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة73

71.402015/2014االولصباحًعراقًانثىحسٌن جاسم علً دالٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة74

71.392015/2014الثانًصباحًعراقًانثىشاهٌن كاطع عباس حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة75

71.112015/2014الثانًصباحًعراقًانثىعبدالصاحب شاكر صباح آٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة76

71.032015/2014االولصباحًعراقًانثىحمزة جاسم عاٌد مروةالقانون كلٌةبغداد جامعة77

70.852015/2014االولصباحًعراقًانثىعالوي صاحب حاسم مٌسالقانون كلٌةبغداد جامعة78

70.722015/2014االولصباحًعراقًانثىرجب محمود عامر حفصهالقانون كلٌةبغداد جامعة79

70.642015/2014االولصباحًعراقًانثىالجبار عبد الحافظ عبد عماد سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة80

70.532015/2014االولصباحًعراقًانثىجعفر حسٌن عصام اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة81

70.522015/2014االولصباحًعراقًانثىحسن ناٌف زٌاد سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة82

70.412015/2014االولصباحًعراقًذكرحسٌن حسن حسٌن لٌثالقانون كلٌةبغداد جامعة83

70.332015/2014االولصباحًعراقًذكرعلً عبد مهدي صالح ولٌدالقانون كلٌةبغداد جامعة84

70.152015/2014االولصباحًعراقًانثىحسن حمٌد ماجد دنٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة85

70.032015/2014االولصباحًعراقًانثىفلحً حمود هللا عبد رٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة86

69.972015/2014االولصباحًعراقًانثىعلٌوي حٌدر علً زٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة87

69.892015/2014االولصباحًعراقًذكرعلً عبد محمد عمارالقانون كلٌةبغداد جامعة88

69.882015/2014االولصباحًعراقًانثىاحمد محمد محمود اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة89

69.872015/2014االولصباحًعراقًذكرالحمٌد عبد الوهاب عبد خالد سعدالقانون كلٌةبغداد جامعة90
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69.872015/2014الثانًصباحًعراقًانثىفرحان دعدوش كرٌم مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة91

69.652015/2014االولصباحًعراقًانثىثجٌل ذجر علً والءالقانون كلٌةبغداد جامعة92

69.592015/2014االولصباحًعراقًانثىحاجم راضً كاظم اٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة93

69.432015/2014االولصباحًعراقًذكرمحمد الصاحب عبد محمد غدٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة94

69.412015/2014االولصباحًعراقًانثىهللا عبد سهٌل مهند دٌناالقانون كلٌةبغداد جامعة95

69.392015/2014الثانًصباحًعراقًذكرمناتً جبر ماجد حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة96

69.382015/2014االولصباحًعراقًانثىمحسن الشهٌد عبد عامر براءالقانون كلٌةبغداد جامعة97

69.352015/2014االولصباحًعراقًانثىحسٌن علً احمد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة98

69.232015/2014االولصباحًعراقًذكرفشاخ الحسن عبد داود حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة99

69.042015/2014االولصباحًعراقًانثىخلٌل رضا فرٌد فرحالقانون كلٌةبغداد جامعة100

68.982015/2014االولصباحًعراقًذكرعباس خضٌر محمد همامالقانون كلٌةبغداد جامعة101

68.912015/2014االولصباحًعراقًانثىالزم جلوب كرٌم مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة102

68.792015/2014االولصباحًعراقًانثىخلٌل احمد طارق سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة103

68.582015/2014االولصباحًعراقًذكرمحمد جاسم عالء عرابً احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة104

68.572015/2014االولصباحًعراقًانثىعلً محمود عدنان سمرالقانون كلٌةبغداد جامعة105

68.482015/2014االولصباحًعراقًانثىعلً جعفر نور نداءالقانون كلٌةبغداد جامعة106

68.332015/2014االولصباحًعراقًانثىحردان ٌاسٌن سلٌم رٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة107

68.322015/2014االولصباحًعراقًانثىفلٌح صادق عماد لمٌاءالقانون كلٌةبغداد جامعة108

68.232015/2014االولصباحًعراقًانثىعلوان فرعون علً غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة109

68.222015/2014االولصباحًعراقًانثىمجٌد لطٌف الرحمن عبد هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة110

68.112015/2014االولصباحًعراقًانثىجبر محمد رافع شهدالقانون كلٌةبغداد جامعة111

68.102015/2014الثانًصباحًعراقًانثىاحمد داود منذر غزوةالقانون كلٌةبغداد جامعة112

68.092015/2014االولصباحًعراقًانثىبجاي جبار رحٌم مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة113

68.052015/2014االولصباحًعراقًانثىعلً مظهر ناهض هاجرالقانون كلٌةبغداد جامعة114

68.032015/2014االولصباحًعراقًانثىغانم هللا عبد عطوان رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة115

68.012015/2014االولصباحًعراقًانثىمالكً الحسٌن عبد معد فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة116

68.012015/2014الثانًصباحًعراقًانثىمحٌسن عبٌد نجم مٌسرةالقانون كلٌةبغداد جامعة117

67.952015/2014االولصباحًعراقًانثىدهاش رمٌض حسٌن ساهرةالقانون كلٌةبغداد جامعة118

67.932015/2014االولصباحًعراقًذكرقاسم جبار سالم علًالقانون كلٌةبغداد جامعة119

67.922015/2014االولصباحًعراقًذكرسعود خضر شاكر حامدالقانون كلٌةبغداد جامعة120
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67.742015/2014االولصباحًعراقًذكرفجر النبً عبد علً حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة121

67.662015/2014االولصباحًعراقًانثىشلش الوهاب عبد عدنان اسٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة122

67.452015/2014الثانًصباحًعراقًانثىمهدي تعبان ناجً كفاحالقانون كلٌةبغداد جامعة123

67.352015/2014االولصباحًعراقًذكركاظم محمود شاكر صالحالقانون كلٌةبغداد جامعة124

67.332015/2014االولصباحًعراقًانثىحمود حٌاوي شلش رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة125

67.322015/2014االولصباحًعراقًانثىحران موالنً الحسٌن عبد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة126

67.282015/2014الثانًصباحًعراقًانثىفالموز عٌدان زهٌر هبةالقانون كلٌةبغداد جامعة127

67.272015/2014االولصباحًعراقًذكرعٌدان عباس شامل حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة128

67.272015/2014الثانًصباحًعراقًانثىعباس كاظم كرٌم سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة129

67.072015/2014االولصباحًعراقًانثىنوري الوهاب عبد ماجد فاطمةالقانون كلٌةبغداد جامعة130

67.012015/2014الثانًصباحًعراقًانثىعبد عاكول صابر حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة131
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66.672015/2014االولصباحًعراقًذكرمظلوم عبد سعد حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة137

66.632015/2014االولصباحًعراقًانثىفرحان كرٌم فاضل هدٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة138
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66.072015/2014الثانًصباحًعراقًانثىحمٌد مطشر تركً هٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة144

65.662015/2014الثانًصباحًعراقًانثىخلف غضب فاضل آٌهالقانون كلٌةبغداد جامعة145

65.632015/2014االولصباحًعراقًانثىسرٌح علعول جبار سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة146

65.382015/2014االولصباحًعراقًانثىظاهر علً محمد رندهالقانون كلٌةبغداد جامعة147
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64.772015/2014االولصباحًعراقًذكرعبدالحسٌن ناصر وسام نوارالقانون كلٌةبغداد جامعة159

64.692015/2014الثانًصباحًعراقًانثىمبارك شرٌف نمٌر عائشةالقانون كلٌةبغداد جامعة160

64.682015/2014الثانًصباحًعراقًانثى قنبر سلمان احمد مهاالقانون كلٌةبغداد جامعة161

64.602015/2014الثانًصباحًعراقًانثىخضٌر كرٌم موفق حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة162

64.182015/2014الثانًصباحًعراقًذكرخلٌل ابراهٌم ٌحٌى احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة163

64.172015/2014الثانًصباحًعراقًانثىهندي حسٌن كرٌم اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة164

64.092015/2014الثانًصباحًعراقًانثىمراد حسن محمد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة165

63.882015/2014الثانًصباحًعراقًانثىحسٌن علوان محمد مٌادةالقانون كلٌةبغداد جامعة166

63.872015/2014االولصباحًعراقًانثىخنفر محمد حازم وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة167

63.822015/2014الثانًصباحًعراقًانثىجاسم كاظم طاهر امواجالقانون كلٌةبغداد جامعة168

63.742015/2014الثانًصباحًعراقًانثىعثمان سلمان ولٌد صباالقانون كلٌةبغداد جامعة169

63.622015/2014االولصباحًعراقًانثىسالم صالح سلمان نداءالقانون كلٌةبغداد جامعة170

63.612015/2014االولصباحًعراقًذكرغضب عبٌد رزاق مهندالقانون كلٌةبغداد جامعة171

63.602015/2014االولصباحًعراقًانثىطاهر ٌاسٌن طه رؤىالقانون كلٌةبغداد جامعة172

63.542015/2014االولصباحًعراقًانثىجرٌان جلوب فاضل صابرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة173

63.462015/2014الثانًصباحًعراقًذكرحسن فلٌح حسنٌن حٌدرالقانون كلٌةبغداد جامعة174

63.262015/2014الثانًصباحًعراقًانثىشهاب مبدر علً هندالقانون كلٌةبغداد جامعة175

63.212015/2014الثانًصباحًعراقًانثىفتاح محمد عبدالجبار سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة176

63.182015/2014االولصباحًعراقًانثىحسن محمد حسن صفاالقانون كلٌةبغداد جامعة177

63.032015/2014الثانًصباحًعراقًانثىنوار محمد ماجد االءالقانون كلٌةبغداد جامعة178

63.022015/2014االولصباحًعراقًانثىجبر لفته حمٌد زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة179

62.992015/2014الثانًصباحًعراقًانثىشبٌل علً حسٌن سارةالقانون كلٌةبغداد جامعة180
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62.892015/2014الثانًصباحًعراقًذكر فخري محمد جمال عمرالقانون كلٌةبغداد جامعة181

62.842015/2014الثانًصباحًعراقًانثىعجٌل جاسم خنجر زٌنبالقانون كلٌةبغداد جامعة182

62.792015/2014االولصباحًعراقًذكرعتٌوي محمد نصٌر مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة183

62.642015/2014الثانًصباحًعراقًانثىحسٌن بدر قٌس بشرىالقانون كلٌةبغداد جامعة184

62.542015/2014الثانًصباحًعراقًانثىعبدالرزاق عبدالجبار فاضل بشائرالقانون كلٌةبغداد جامعة185

62.512015/2014الثانًصباحًعراقًانثىضمد محسن سعدون موجالقانون كلٌةبغداد جامعة186

62.482015/2014الثانًصباحًعراقًانثىعبدالوهاب سعدون باسل تمارهالقانون كلٌةبغداد جامعة187

62.262015/2014االولصباحًعراقًانثىمشحوت ناجً احمد سالًالقانون كلٌةبغداد جامعة188

62.162015/2014االولصباحًعراقًذكرجمعة عواد الكاظم عبد محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة189

62.102015/2014الثانًصباحًعراقًانثىمزعل كاظم جعفر رناالقانون كلٌةبغداد جامعة190

62.052015/2014الثانًصباحًعراقًذكرخضٌر عبد سلومً خالدالقانون كلٌةبغداد جامعة191

61.842015/2014الثانًصباحًعراقًانثىجندٌل شاكر عبدالكرٌم موجالقانون كلٌةبغداد جامعة192

61.832015/2014الثانًصباحًعراقًذكرالزم حسٌن ٌوسف ٌاسرالقانون كلٌةبغداد جامعة193

61.822015/2014الثانًصباحًعراقًانثىعبد احمد كرٌم سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة194

61.762015/2014الثانًصباحًعراقًانثىماٌح مزعل احمد سجىالقانون كلٌةبغداد جامعة195

61.722015/2014الثانًصباحًعراقًانثىجبر جبار ستار اساورالقانون كلٌةبغداد جامعة196

61.622015/2014الثانًصباحًعراقًذكرصالح عزٌز عدنان حسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة197

61.492015/2014الثانًصباحًعراقًانثىحمود ناصر منٌر غادةالقانون كلٌةبغداد جامعة198

61.362015/2014الثانًصباحًعراقًانثىاحمد شهاب فتاح ٌاقوتهالقانون كلٌةبغداد جامعة199

61.312015/2014الثانًصباحًعراقًانثىعباس ناجً محمد نبأالقانون كلٌةبغداد جامعة200

61.302015/2014الثانًصباحًعراقًانثىسعٌد فرٌح صباح زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة201

61.192015/2014االولصباحًعراقًانثىاٌوب جمٌل الناصر عبد رشاالقانون كلٌةبغداد جامعة202
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60.592015/2014الثانًصباحًعراقًذكرنوال عبهول حمٌد واثقالقانون كلٌةبغداد جامعة205

60.492015/2014الثانًصباحًعراقًذكرحسٌن غنً عبدالرحٌم محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة206

59.842015/2014الثانًصباحًعراقًانثىجبر محمد هادي نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة207
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59.112015/2014الثانًصباحًعراقًانثىمحسن شنشل خلٌل نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة211

58.822015/2014الثانًصباحًعراقًذكرعداي محمد عبدالكرٌم احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة212

58.652015/2014الثانًصباحًعراقًانثىعلوان عباس عماد غفرانالقانون كلٌةبغداد جامعة213

58.632015/2014االولصباحًعراقًانثىحسٌن محمود مشتاق روانالقانون كلٌةبغداد جامعة214

58.622015/2014االولصباحًعراقًانثىغرٌب محمد سٌروان النهالقانون كلٌةبغداد جامعة215

58.302015/2014الثانًصباحًعراقًانثىرشٌد حمٌد قٌس طٌبةالقانون كلٌةبغداد جامعة216

58.282015/2014الثانًصباحًعراقًذكرعبدهللا حسٌن اٌاد اثٌلالقانون كلٌةبغداد جامعة217

58.272015/2014الثانًصباحًعراقًانثىغانم علوان جمعه نسرٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة218

57.942015/2014الثانًصباحًعراقًانثىشذر حمود نجم اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة219

57.842015/2014الثانًصباحًعراقًانثىحسن نعمه ناجً صوفٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة220

57.682015/2014االولصباحًعراقًانثىسلمان خالد مولود االءالقانون كلٌةبغداد جامعة221

57.242015/2014الثانًصباحًعراقًذكرفرحان علً حسن احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة222

57.072015/2014الثانًصباحًعراقًانثىحسٌن ناصر علً اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة223

56.782015/2014الثانًصباحًعراقًانثىٌاسٌن عبدالرزاق احسان ودالقانون كلٌةبغداد جامعة224

56.532015/2014االولصباحًعراقًذكرحسن احمد الرحٌم عبد احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة225

56.412015/2014الثانًصباحًعراقًذكرزٌدان عزاوي عبٌد ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة226

56.142015/2014الثانًصباحًعراقًذكرسعٌد حموده كمال ابراهٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة227

56.102015/2014االولصباحًعراقًذكررمح رمضان عباس احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة228

56.022015/2014الثانًصباحًعراقًانثىمهدي علً محمد مهدي مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة229

55.992015/2014الثانًصباحًعراقًانثىعلً مسلم سامً سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة230

55.722015/2014االولصباحًعراقًذكرعلً احمد شالل علًالقانون كلٌةبغداد جامعة231

55.442015/2014الثانًصباحًعراقًذكرظاهر هادي ٌوسف قصًالقانون كلٌةبغداد جامعة232

55.052015/2014االولصباحًعراقًانثىفالح الواحد عبد رعد زمنالقانون كلٌةبغداد جامعة233

54.882015/2014الثانًصباحًعراقًذكرخضر عبد خٌري مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة234


