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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

33303336292939393837باالء حمد عباس فنجان1
201415911929292521بابو بكر حسين حسن عباس2
2313177141721162527باحمد حسين محمد حسين3
25252633242327282625باسراء حميد رزام إبراهيم4
1989512932262922باسماء جاسم محمد نصيف5
مممم19111641212باسماء غانم جمعة حسن6
19262522303029353226بامامه عبد الرزاق هوبي محمد7
18262911171831322227بانتضار محمود صالح دهش8
23171312101625133418بانور حسن هادي عودة9
23182127222337382831بحسناء حكمت خليل إسماعيل10
33283030282839323635بحسين ياسين إسماعيل جواد11
31313133323831393832بحقي اسماعيل داود سلومي12
31313127333336383031بديانا علي عبد الحسين إسماعيل13
18212212162222222921برانية حامد هادي صالح14

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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34283236333835393333برائد سالم عجاج حسين15
35313030273336362834برسل عبد الحافظ محمود جاسم16
33263135353838383837بريام ثاير محمود بحاوي17
24121623152419262924بزهراء عمران محمد ميرزا18
19282629182333313121بزهراء هاشم فاضل عباس19
27272726292834372929بزينب جاسم حسين مهدي20
2110159171730102617بزينب حسين نصيف21
23222018152334362723بزينب عدنان محمود حميدي22
24322420282537323224بزينة حميد محسن رشيد23
148158191625162325بسارة عويد عودة كاظم24
1314145101519161417بسعد مطشر نجم عبد25
31243535333833333433بسليمان خليل إبراهيم خلف26
21202527252229242818بعالء حسين كاظم خلف27
15242833222230262722بعلي حسين محمود جواد28
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18211611221916252523بعلي حيدر محمد علي فهد29
15141711171018282017بعلي عدنان هاشم علوان30
2592320131527202722بعلي عراك ابراهيم31
23212523162629332628بعمار ياسر عبد نصيف32
20171716171815242416بفاطمة محمود علي ماضي33
23111921221623262622بفرح احمد محسن رشيد34
28222315222733143113بمحمد هادي صالح مخلف35
23272532272727222828بمحمود عامر جاسم محمد36
131011727351517غ11بمرتضى محسن علوان حسين37
1716188151628322227بمريم صالح حسن خلف38
1210171016152681514بمصطفى فؤاد احمد محمد39
17192216131734232412ب(استضافة من)مصطفى كامل عواد علي40
21222025222029241510بمصطفى محمد عبداهلل محيميد41
1712129171028141115بمعد حمدي حسن كنون42
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27221714181721251826بمنير خليل إبراهيم خميس43
25282221302233333028بنرجس مرهج ناصر محمد44
غغغغغغممغغبنهاد عادل خالد45
1815206191427212222بنور امين وهاب امين46
15132517211226271924بنورس ابراهيم عبد الرزاق إبراهيم47
1412135161227232218بنورس حسين ناصر مياح48
24292627262828363033بهدى جاسم محمد سلوم49
26223233283134283230بياسمين عباس علي حسين50
28313328323737343534بيقين عبد الكريم محسن جوامير51
21202627292331312228بيوسف رشيد محمد عودة 52
23252517252231323021بيوسف طالب حسن ناصر53
23203021262132331327بيوسف محمود سلمان عواد54
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