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83.142017/2016االول الدورصباحًمصريذكرمحمد سعٌد رجب احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة1

82.922017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىخلف محمد رعد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة2

82.772017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىمحمد سالم محمد مٌسمالقانون كلٌةبغداد جامعة3

82.692017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىعباس راضً كرٌم نورالقانون كلٌةبغداد جامعة4

81.142017/2016االول الدورصباحًعراقًذكرعباس خضٌر عباس مصطفىالقانون كلٌةبغداد جامعة5

80.942017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىمحمد الرحمن عبد عدنان سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة6

80.902017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىمخلف محمد عبد اسماءالقانون كلٌةبغداد جامعة7

80.542017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىنامدار هللا عبد نجم هبهالقانون كلٌةبغداد جامعة8

80.442017/2016االول الدورصباحًعراقًذكرحسٌن هادي سعد سٌفالقانون كلٌةبغداد جامعة9

79.962017/2016الثانً الدورصباحًعراقًانثىموسى علً محسن غدٌرالقانون كلٌةبغداد جامعة10

79.832017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىعوفً جبار خلف داللالقانون كلٌةبغداد جامعة11

79.762017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىعبد عباس محمد نادٌةالقانون كلٌةبغداد جامعة12

79.492017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىعبدهللا احمد عبدهللا حنٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة13

79.222017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىفٌاض ناٌف فاضل لمىالقانون كلٌةبغداد جامعة14

79.202017/2016الثانً الدورصباحًعراقًانثىندٌم هادي صباح سمٌرهالقانون كلٌةبغداد جامعة15

79.092017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىمزٌد رجً نزار وسنالقانون كلٌةبغداد جامعة16

79.082017/2016االول الدورصباحًعراقًذكرمحمد هللا عبد حمٌد ٌوسفالقانون كلٌةبغداد جامعة17

78.162017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىحمزة كاظم قاسم حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة18

77.542017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىمجٌد حسٌن مازن نبأالقانون كلٌةبغداد جامعة19

77.462017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىاحمد محمود ماجد ارٌجالقانون كلٌةبغداد جامعة20

77.452017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىبجاي عبود حمٌد زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة21

77.032017/2016االول الدورصباحًعراقًذكرعبود منصور عبٌد علًالقانون كلٌةبغداد جامعة22

76.852017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىحمود عبد عادل رندالقانون كلٌةبغداد جامعة23

76.542017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىمحمد رضا عباس اونسالقانون كلٌةبغداد جامعة24

76.072017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىحسٌن ناصر االمٌر عبد فاطمهالقانون كلٌةبغداد جامعة25

75.862017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىنعمه كاظم صالح رواءالقانون كلٌةبغداد جامعة26

75.742017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىثامر لعٌبً علً االءالقانون كلٌةبغداد جامعة27

75.672017/2016الثانً الدورصباحًعراقًانثىمحمد رشٌد محمد جاسم اٌهالقانون كلٌةبغداد جامعة28

75.582017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىعلٌوي صكبان عباس اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة29

75.312017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىحسن ٌاسٌن كرٌم شمسالقانون كلٌةبغداد جامعة30
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75.172017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىقاسم ناصر طاهر هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة31

74.982017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىعالم جبار كاظم اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة32
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74.542017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىسجاد عبد رٌاض نوراالقانون كلٌةبغداد جامعة35

74.472017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىجابر شرهان حسن سارهالقانون كلٌةبغداد جامعة36

74.462017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىمحمود حسن علً شٌماءالقانون كلٌةبغداد جامعة37

74.352017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىحسٌن حسن جمعة هدىالقانون كلٌةبغداد جامعة38

74.262017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىصالح محمد ناظم ضحىالقانون كلٌةبغداد جامعة39

74.052017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىمعله اسعد جبار وئامالقانون كلٌةبغداد جامعة40

73.982017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىحسٌن الطٌف منعم اٌمانالقانون كلٌةبغداد جامعة41

73.912017/2016الثانً الدورصباحًعراقًذكرمحمد مطٌر كاظم مهديالقانون كلٌةبغداد جامعة42

73.762017/2016االول الدورصباحًعراقًذكرجابر مجدي حمٌد وسامالقانون كلٌةبغداد جامعة43

73.682017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىعبد محمد عبد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة44

73.612017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىناصر الحسن عبد جمال امنهالقانون كلٌةبغداد جامعة45

73.022017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىخلف عطٌة عرب رحابالقانون كلٌةبغداد جامعة46

72.632017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىعبد عكاب محسن سرورالقانون كلٌةبغداد جامعة47

72.532017/2016الثانً الدورصباحًعراقًانثىرسول احمد سعد رٌاالقانون كلٌةبغداد جامعة48

72.342017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىحاجم محمد مسٌر زهراءالقانون كلٌةبغداد جامعة49

72.302017/2016االول الدورصباحًعراقًذكربرٌس ابراهٌم سامً مرتضىالقانون كلٌةبغداد جامعة50

72.202017/2016الثانً الدورصباحًعراقًذكراسماعٌل حبٌب شالل احمدالقانون كلٌةبغداد جامعة51

72.162017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىعلً عباس جبار ساجدهالقانون كلٌةبغداد جامعة52

72.152017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىعلً هللا عبد اٌاد مرٌمالقانون كلٌةبغداد جامعة53

71.882017/2016االول الدورصباحًعراقًانثى رضا عبود خٌري رٌامالقانون كلٌةبغداد جامعة54

71.842017/2016الثانً الدورصباحًعراقًذكركامل هادي حسام هاديالقانون كلٌةبغداد جامعة55

71.792017/2016االول الدورصباحًعراقًذكرصحن حمدان صباح محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة56

71.782017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىعلٌوي محسن الرزاق عبد حوراءالقانون كلٌةبغداد جامعة57

71.762017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىرضا الصاحب عبد محمود رسلالقانون كلٌةبغداد جامعة58

71.722017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىعتٌوي حسٌن محمد هناديالقانون كلٌةبغداد جامعة59
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71.292017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىجابر محمد الكرٌم عبد مروجالقانون كلٌةبغداد جامعة65

71.152017/2016الثانً الدورصباحًعراقًانثىجعفر كاظم جواد نورالقانون كلٌةبغداد جامعة66

70.842017/2016الثانً الدورصباحًعراقًانثىفٌاض حمود قاسم لٌلىالقانون كلٌةبغداد جامعة67

70.802017/2016الثانً الدورصباحًعراقًذكركاظم محمود فالح منٌبالقانون كلٌةبغداد جامعة68

70.752017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىعطٌة هاشم الرسول عبد الهدى نورالقانون كلٌةبغداد جامعة69

70.722017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىعلً محٌسن ناصر االءالقانون كلٌةبغداد جامعة70

70.482017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىلفته الواحد عبد مالك رغدالقانون كلٌةبغداد جامعة71

70.342017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىمحمد ابراهٌم خالد اٌاتالقانون كلٌةبغداد جامعة72

70.332017/2016االول الدورصباحًعراقًذكرهلٌل مشعان خضٌر ٌاسٌنالقانون كلٌةبغداد جامعة73

70.272017/2016االول الدورصباحًعراقًذكرزغٌر حسٌن عباس محمدالقانون كلٌةبغداد جامعة74
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70.222017/2016االول الدورصباحًعراقًانثىكاظم مهدي ثائر ندىالقانون كلٌةبغداد جامعة76
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69.952017/2016الثانً الدورصباحًعراقًذكرجاسم علً رعد عبدهللاالقانون كلٌةبغداد جامعة84
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