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(2016-2015) جدول درجات اإلمتحان النهائي للعام الدراسي 

الدراسة الصباحية/ قسم القانون 

الثالثة: المرحلة 

اسم المادة

عبةاسم الطالب
الش

باحمد ابراهيم سعد حميد1
باحمد شاكر محمود جاسم2
باحمد شاكر محمود حسن3
باحمد عبداهلل فرمان احمد4
باسماء غانم جمعة حسن5
باطياف زياد علي محسن6
بافراح شكر احمد جميل7
بامنة خالد كريم داهوك8
باية محمد ناصر حسين9

ببسام فالح جسام محمد10
بتارا اكبر علي جان عرب11
بجاسم حامد جاسم بندر12
بجاسم محمد تركي إسماعيل13
بجعفر احمد صالح مهدي14
بحسنين خالد محمد حمد15
بحسين خالد عبد احمد16
بحيدر مناحي غضبان دواح17
بداليا مزاحم محمد سبتي18
برواء عادل محمد علو19
بزمن محمد جليل رشيد20
بزيد سعد رزوقي جميل21
بزينب عماد سامي رشيد22
بسارة اسماعيل ذياب خميس23
بسرى سعد عبد الكريم شكر24
بسيف احمد حسين سعدون25
بسيف صالح الدين جبار مجيد26
بشهد حسين توفيق حسين27
بشهد صالح هادي جاسم28
بشهد عبد الوهاب احمد عبد الرزاق29
بصفاء الدين روكان إسماعيل حسن30
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بعباس ثامر شريف علي31
بعلي احمد إسماعيل دمبوس32
بعلي حسن علي حسين33
بعلي عبد الغني حسين محيسن34
بعمار عبد الحسين جياد زوره35
بعمر ابراهيم خليل اسماعيل36
بعمر سمير عبد الجليل محمد37
بفاطمة عبداهلل علي جواد38
بفرح فالح حسان محمد39
بماجدة حامد علوان خلف40
بمحمد احمد جاسم حمادي41
بمحمد سعيد حسين علوان42
بمحمد نجاح مهدي محمد43
بمروان خالد عبد الستار محمد44
بمصطفى احمد حميد يحيى45
بمصطفى جمعة محمد حسين46
بمكارم محمد علوان محمد47
بمهند ناظم علوان حسن48
بميالد رباح عبدالمطلب صالح49
بندى نادر قادر مجيد50
بنور الهدى مزهر زيدان محمد51
بنور خالد نصيف جاسم52
بهالة اسماعيل ذياب خميس53
بهيفاء تركي عبد اكزاز54
بوسام جاسم محمد صالح55
بوليد نجيب عبداهلل ابراهيم56
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