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الدراسة املسائية/
كسم اللاهىن 

الزابعة:
املزحلة 

الحلىق 

العينية

املزافعات 

والاثبات

كاهىن 

الدولي 

الخاص

اصىل 

املحاكمات 

الجزائية

املنظمات 

الدولية
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التنفيذالفله
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الجنائي
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التجارية

الطب 

العدلي

اللغة 

الاهكليزية

2825202025282526262831أاالء محمود ابراهيم بريسم1
1320272221222025332725أاثير رعد عبد الهادي حسن2
2220242523212624293133أاحمد حسين خلف علي3
1615181717233214غغغأاحمد عبداللطيف عبدالستار نصيف4
2020141614161421202912أاسامة محمد محيسن5
10161614242214غ171114أانوار محمد ياسين6
1012131816161525192919أبشرى طارق محمود خلف7
2010221516231921283032أتمارة كنعان محمد علي8
2021141717241714192828أحازم ناصر حسين علي9
2314311015192125152425أحسام حسين احمد لطيف10
2220172220182320233122أحسين ستار جاسم محمد11
2422242428272536242225أخلدون محمد حمادي رحيم12
222017232622322928غ17أرقية عبد اهلل علي حسين13
2320232718312034323137أرنا ناهض حاتم خلف14

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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شع
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2218232825332033302339أزيد خلف حسين علي15
2420242319252727333632أستار كاظم جواد حسون16
2011192019222019203132أسرور صباح مهدي جاسم17
2121242516272236323025أسمر فهمي ناصر حسين18
2222233126252425251732أالعباس فاضل عبود خميس19
2323272122252329293439أعبد اهلل محمود حسين علي20
2318262517292233322839أعبير حسين احمد لطيف21
2223232118232223272925أعدي نجم عبد سريح 22
غ21202122232618253231أعلي حسين محمود غافل23
2022182619212026213233أعلي ضاري رزوقي رشيد24
2123162223232233302731أفاضل خليل فرحان حسين25
2016152416242030262517أقاسم جاسم حسين محمد26
2128212338242531292934أقاسم حسن علي زغير27
1616212320191720342916أكريم خضير عباس نصار28
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الاهكليزية بةاسم الطالبت
شع

ال

املىاد الدراسية

18142113263223غ141220ألميعة ابراهيم خلف موسى29
أ(%100امتحان من )ليث هزبر مغير فليح30
1320212420202014213016أمحمد صالح كاظم إبراهيم31
2220211721252025302926أمحمد كامل حميد عطية32
3329253138333535353340أمحمود علي احمد سلمان33
1415131214191313193117أمصطفى حاتم عباس حسين34
1315181720252523272619أمنن مقداد علي محسن35
غغ33غ2427غغ221522أنور حسان حازم بيكان36
2320202428272331342635أوسام عبد هادي جسام37

د عالء الدين محمد حمدان.م.أ
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