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الدراسة الصباحية/
كسم اللاهىن 

الزابعة:
املزحلة 

الحلىق 

العينية

املزافعات 

املدهية 

والاثبات

كاهىن 

الدولي 

الخاص

اصىل 

املحاكمات 

الجزائية

املنظمات 

الدولية

أصىل 

التنفيذالفله

التحليم 

الجنائي

الاوراق 

التجارية

الطب 

العدلي

اللغة 

الاهكليزية

1216251518221634152311داحمد علي احمد كنعان1
2225252830362236232932داسراء فاضل سالم زيدان2
2833313137333237313537داسيل حامد شكر عزيز3
3033272633383439303434دامل عالء صائب حسين4
1920212420232235183621دامنية ستار جاسم مغير5
1716221714302031252930دايالف نبيل مجيد رشيد6
910172017301423142827دبراء طه ابراهيم جواد7
79251514241323142417دبشائر هزبر عباس حسن8
م1229ممممممم14دحسام سامي رشيد9
1825272126332037262929دحسن حسب اهلل إسماعيل خليل10
1415182422262137282519دحسن كرهب دواس مسير11
مممم29مم23مم21دحسن محمود ارحيم12
3339غ29غ273039غغغدحنين عبد الوهاب حسين محمود13
239272514221614182217دحوراء عبد الكريم حسن وزكة14

بةاسم الطالبت
شع

ال

املىاد الدراسية

د عالء الدين محمد حمدان.م.أ

رئيس اللجنة االمتحانية

م عمار ياسين كاظم.م

عضو اللجنة االمتحانية

م محمد حامد محمود.               م

              عضو اللجنة االمتحانية
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