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(2017-2016) هتائج امتحاهاث هصف السىت 




الدراست الصباحيت/
قسم القاهون 

الثالثت:
املرحلت 

العقود 

املسماة

قاهون 

العقوباث 

الخاص

القاهون 

الدولي العام

القضاء 

الاداري

القاهون 

التجاري 

والشركاث

 العمل 

والضمان 

الاجتماعي

الوصاًا 

واملواريث

اللغت 

ت اصول البحثالاهكليًز

القاهون 

الدولي 

إلاوساوي

27182320252632212323أاحمد حسن قاسم محمود1
17201617162527162112أاحمد عقيل عمران عيسى2
31293138373829393032أاحمد علي عبداهلل مخلف3
10غ101413313112012أاحمد مصطفى حسين علي4
25181832173032242622أاسامة قاسم علي ناصر5
16202619162734212315أاستبرق ابراهيم خلف نجم6
23262920232738282926أاسراء سعيد نصيف لطيف7
31غ1422262319212119أاسيل محمد درباس مصلح8
23222616282732152830أامنة عبد الرسول كاظم حسون9
11201528291013غ1810أايات محمد نجم عبد10
22161510181625242323أايسر جميل فالح حسن11
33323232343831383236أايسر عريبي عبد كاظم12
29373133143336383334أايمان فاضل خضير حمزة13
33323338293532373836أبتول ابراهيم حسين علي14

بتاسم الطالبث
شع

ال

املواد الدراسيت

د عالء الدين محمد حمدان .م.أ

رئيس اللجنة االمتحانية

م زهراء عبد المنعم عبد هللا.م

عضو اللجنة االمتحانية

م ابحار حامد حبش.م

عضو اللجنة االمتحانية
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2125201413167301817أحمزة حكيم محمود يوسف15
28333434303031283233أحنان نجم عبد نصيف جاسم16
18777201327202413أخالد حافظ ياسين فرحان17
24272231302733362329أرسل كريم عالوي جزل18
32232931273634302729أزهراء مثنى عباس حميد19
24271826203737342829أزينب حشمت نعمة قاسم20
24232313192728252325أزينب سعد عزيز محمود21
23ممم11غ115103أسارة محمد رضا22
24273025253836383035أسجى عالء عزيز طعمة23
15221520152927232422أسفانة مثنى احمد مهدي24
26262127213325312428أسهر سعد رزوقي جميل25
26222635272336313027أشذى حسن سعود طه26
19515826202612غ16أشيماء احمد كاظم عودة27
19202316301534212627أصفا احسان حيدر محسن28
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أ(استضافة الى)طارق نبيل سامي ذياب29
26283030343834363130أعبد الصمد مهند عبد الستار داود30
21282123212131183028أعبد الكريم عدنان عبدالكريم صالح31
17201615122130272924أعبداهلل علي حسين 32
23211819202128231520أعلي السجاد خليل سعد عباس33
262395121421201612أعلي ستار عباس حسين34
22212017202727322423أعلي كريم دلفي دانة35
10غ14211249996أعلي محمد حسين علي36
23272932202431312225أغفران منير شهاب احمد37
29311819152440282626أفاطمة عبد الحسن عبد األمير كاظم38
26222732303134373535أفاطمة علي عبد مرمي39
أ(استضافة الى)فرقد قحطان محمود عباس40
1617176151824302025ألينه عبد المنعم حاتم جابر41
18ممغغ23غ2424غأماهر رياض شنيف42
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17مممم16م202915أمثنى عبدالحكيم محمد43
26281721251828362523أمحمد ستار خضير عباس44
1512126101927171310أمحمد صالح حسن حسون45
18222018212631272019أمرتضى محمد حميد صالح46
مممممغ8م1814أمصطفى حسن درويش47
21162119221130221722أمصطفى رفعت مزهر عباس48
أ(استضافة الى)مها عبدالكريم حميد49
25292534273124292829أنبأ كريم شمخي جاسم50
17121832202229252214أنبراس طه محمود مهدي51
22132026223129272325أنجم عبداهلل خضير عباس 52
27192925292429363533أنمارق ياسر حسن سعود53
30303121252328313128أنور رحيم صكبان جبر54
25221616152033302922أهاجر ياسين حسن محمود55
29272425241734332628أهبة مظهر إسماعيل علي56
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غ23غ1828غ22غغ26أورود رعد جميل عبد الحسين57
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