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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

ممممم161418م19جاحمد حافظ ناصر حسين1
26262026332230302532جاحمد خالد احمد عزيز2
19101520181816151622جاحمد خليل إبراهيم لطيف3
مممم101515م22مجاحمد سبهان عبد صالح4
ج(مؤجل)ادهام عبدالكريم مصطفى5
2428مم182817م2011جازهر خير اهلل عدنان6
252937322931غ272227جامال باقر هادي عبداهلل7
2725مم251825242016جايالف عبد الحسن عبدالقادر8
18202514212725312022جايمان احمد خليل علو9
31323536383336332534جبالل قيس جعفر مهدي10
141115515112311514جحسن طعمه حسن علي11
ج(مؤجل)حسين بديع كاظم12
1796351526212417جحنان محمد عباس فرج13
16242416202930242423جحنين محمد صالح خميس14

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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26231920312936392926جحيدر طالب إسماعيل إبراهيم15
1715161415836212620جحيدر عبد الرحمن حسن محمد16
16161412121733211724جحيدر محمد عبد الرحيم حميد17
26282532223137313030جدعاء خليفة رحيم حبيب18
20241810102123192321جدعاء عباس إبراهيم فيصل19
35333438343833363337جدعاء عبد الكريم مراد حسين20
121620212417غ11غ13جزكريا وائل هادي عبد األمير21
م19ممم212117813جزينب خضير جمبد جاسم22
ج(مؤجل)سالم طه كاظم منهل23
20272221263037292720جشهد باسم غضبان ياسين24
ممممم31م292724جشهد صالح هادي جاسم25
23132020201818262822جشهد عدنان صالح بريسم26
17181811152827282518جشيرين ياسين عنوان هزاع27
ممممم2024141115جصالح حسب اهلل حسين28
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21262124262531282823جعبداهلل حسين عون علي29
29242427323838252329جعثمان فيصل احمد عمر30
1920202022283161624جعلي نزهان شوكت حسن31
مممممم141815مجعلي هادي نجم عبدالوهاب32
26243020243535322727جعمار فاضل حسين كاظم33
20181712211429311831جغدير طه علي بدر34
ممممم2320142124جغصون حميد خضير عباس35
21161915182620292429جفاطمة وسام إبراهيم خليل36
25262032262835352622جمازن صاحب ناجي حلبون37
17غ18غغغغ1715غجمحمد احمد حسين38
ج(استضافة الى)محمد اكرم محمد حسن39
17181524161326132322جمحمد فرحان حسين احمد40
م29ممم1524م2320جمحمد نجم عبد خميس41
2282224182629272220جمحمد نوري هادي عنقود42
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24202520203228352828جمروة احمد عبداهلل محمد43
ممممم2231191927جمصطفى احمد موسى44
28162021182629261920جمصطفى خشان جميل حسين45
24222219212437302925جمصطفى قاسم محمد مطلك46
26232329242932262732جمصطفى محمد محمود حميد47
19241716152131232127جمصطفى يوسف صالح عواد48
30253035273037242229جمنتصر اركان جاسم حسين49
2017206132023252717جنبراس سامي محمد سلمان50
26232930242928372324جنورس عبد الحميد شهاب عزيز51
ج(راسبة لعدم المباشرة)هدى بكر محمد كاظم52
30263534323832383229جهديل عبد الجبار إبراهيم عباس53
25162623192028342830جهشام عطية فهد خميس54
مممم1720م162021جوسام مؤيد كامل55

د عالء الدين محمد حمدان.م.أ

رئيس اللجنة االمتحانية

م زهراء عبد المنعم عبد هللا.م
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م ابحار حامد حبش.م
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