
القسم :                         الجامعة : القادسية                                                       الكلية : القانىن                                    

 قانىن

 

 الشهادة : بكالىريىس                                                المسائية                                                                       الذراسة :    

 

  السابعة عشزاسم دورة التخزج:        (32/8/3102مسائي في78(              رقم وتاريخ األمز الجامعي)3102-3102سنة التخزج : )

 

 

  

 المعذل الذور الذي تخزج منه اسم الطالب الثالثي ت

 778.99 الدور االول وز دمحم عالء ناصر عز 1

 :876;. الدور االول كرٌم دخان شناوه راضً  2

 88:69. الدور االول عالء مجٌد رشٌد جمعة 3

 88339. الدور االول علً باسم حسن خضر 4

 78:39. الدور االول علً جاسب ثعبان ناٌف 5

 788.7. الدور االول سعد شاكر حامد طالل  6

 68977. الدور االول ود علً عبٌد وحٌد حم 7

 ;.686. الدور االول مصعب احمد كامل  محسن  8

 978739 الدور االول عماد ناصر حسن شاطً  9

 76;9.8 الدور االول مشتاق راضً عبد الحسٌن مرعب  11

 .9.889 الدور االول حٌدر عبد الحسٌن حسن  11

 8733;9 الدور االول بالر حسن حسٌن دمحم 12

 8.36;9 الدور االول اس زغٌر فتات رعد عب 13

 .899;9 الدور االول حسٌن جواد مالن عبد   14

 ;897;9 الدور االول فرحان جواد كاظم عمر  15

 ;;89;9 الدور االول لاسم شاكر جعفر موسى  16

 :867;9 الدور االول ماجد عبد الحسن  حسٌن فاضل  17

 86:9;9 الدور االول نبٌل دمحم كاظم هدهود  18

 .9:879 الدور االول دمحم براز عاشك منٌجل 19

 9:8:78 الدور االول احمد ٌوسف حسٌن عبد 21

 9:8877 الدور االول كرٌم حسٌن كنو عبود  21

 9:8787 الدور االول موفك خلٌل عطٌة هادي  22

 ;998:8 الدور االول سحر مهدي حسن مهدى  23

 998893 لالدور االو باسم شٌش عباس ابو حكشة 24

 998886 الدور االول دمحم عادل عبد الحسٌن عٌدان  25

 7;9987 الدور االول خالد لطٌف جواد كاظم 26

 9889:3 الدور االول دمحم كاظم طاهر حسٌن  27

 988876 الدور االول عامر عبٌس عبٌد مظلوم  28

 988789 الدور االول ٌاسر عبد الزهرة جعفر دمحم 29

 .98839 الدور االول اضً مفٌضحارث جمٌل ر 31

 988339 الدور االول سعد كامل عكرب سعد 31

 9;9787 الدور االول سالم عبد الكاظم فلٌح حسن  32

 978788 الدور االول خٌون خلف لفته شبٌب  33

 9;.978 الدور االول دمحم مطشر عبد ضامن  34

 33;978 الدور االول مشكور عبد السادة  روٌضً جٌاش 35



 978:77 الدور االول احمد عبد الستار ناجً صخٌل  36

 :97876 الدور االول كامل ٌوسف حسٌن حذٌة 37

 978676 الدور االول علً سعٌد حسٌن رضا  38

 968783 الدور االول علًعمار عبد العالً علً عبد العالً  39

 ;968.9 الدور االول حسام دمحم علً حمٌد طاهر 41

 6;;968 الدور االول بار هوان ساهرة حسٌن ص 41

 :.:968 الدور االول مٌس عصام العٌبً اسماعٌل  42

 .968:9 الدور االول علً عباس صالح حمٌدي  43

 3::968 الدور االول علً جبار كاظم عذاب  44

 968688 الدور االول بشائر جابر ذٌاب سرحان 45

 968399 الدور االول عباس محسن عطٌة فزع  46

 9387.7 الدور االول عبد الحكٌم علً عبد مباشر 47

 938797 الدور االول عبد هللا هانً رحوم  هاشم 48

 :938:6 الدور االول ٌحٌى موسى عجه عبد هللا 49

 9389:7 الدور االول ناصر علً ناصر جالب  51

 .93877 الدور االول صالح كاظم عكرب سعد  51

 ;93876 ولالدور اال بدر وناس عجمً  جبار 52

 ;93839 الدور االول سامر حامد كاظم حمزة  53

 8977.; الدور االول حٌدر إحسان طعمه عبد الحسٌن  54

 89.7.; الدور االول حسٌن حمٌد عبود سلمان  55

 ;.:8.; الدور االول علً فاضل مضخر عناد  56

 9.:8.; الدور االول عمٌل حامد عبد حسٌن 57

 8996.; الدور االول غناب علً حسٌن تومان ش 58

 87:6.; الدور االول جبار عبد علً وادي 59

 ;876.; الدور االول حٌدر رحمن كاظم علً  61

 .9879; الدور االول حرب صبار خنٌاب خضر 61

 98.87; الدور االول حسٌن علً غضبان مكطوف 62

 ;6;98; الدور االول احمد كاظم مطر هالل  63

 8::98; الدور االول جبر  علً جبار حسٌن  64

 98:89; الدور االول عامر جاسم دمحم عمران  65

 98773; الدور االول غزوان حافظ عناد جوده  66

 98797; الدور االول حكمت فاضل عبد مهدي 67

 .:.8;; الدور االول احمد عبد الرضا حنون عطٌة  68

 ;8.6;; الدور االول كاظم حمادي جٌاد حسن  69

 8966;; الدور االول اهد عبد الرزاق هاشم عباس مج 71

 ;7;8;; الدور االول بالر حسن بالر حسن الحكٌم 71

 :7;8;; الدور االول غانم باجً لفلوف حمادي 72

 8:93;; الدور االول إشراق ترٌجً حسٌن علً  73

 .8:7;; الدور االول حٌدر حسن منخً صالح  74

 8:37;; االول الدور صادق صبٌح مهدي كاظم  75

 7;88;; الدور االول احمد جاسم زامل تبت 76

 6;87;; الدور االول عمار ٌاسر مطشر شاٌخ 77

 8799:; الدور االول عباس برهان مرزه حموز 78



 .897:; الدور االول مصطفى كامل عبد الرزاق مهدي 79

 ;8:7:; الدور االول مصطفى سعد جبر دعجٌل  81

 .897:; الدور االول ضى سالم كاظم جبرمرت 81

 8883:; الدور االول دمحم عبد الهادي خضٌر جبر  82

 8877:; الدور االول منال شاكر محسن خضر  83

 8776:; الدور االول عادل كاظم مهدي حسٌن  84

 98777; الدور االول حمٌد خالد  شعالن سرحان  85

 98.67; الدور االول علً مهدي دمحم برٌدي 86

 :.989; الدور االول علً سامً حسن راضً  87

 98999; الدور االول عبد األمٌر عبد الزهرة غماس جاسم  88

 98997; الدور االول رجاء صبحً حسن روٌضً  89

 98989; الدور االول حسام وكع كرٌم سلمان  91

 :9896; الدور االول ضرغام إبراهٌم جمٌل بدر  91

 9:;98; الدور االول ور حمد دمحم أرحٌم بت 92

 :9883; الدور االول شاكر كرٌم شاكر جاسم  93

 98787; الدور االول سمٌر فهد فاضل عبد الحسٌن  94

 .9877; الدور االول صبا إبراهٌم عزاوي دمحم  95

 986.9; الدور االول سالم كاظم سعدون حسن  96

 986:9; الدور االول سعدي عبد الزهرة ناٌف وناس 97

 98388; الدور االول علً هادي جهاد ولٌد  98

 98336; الدور االول زٌنب كاطع صالح ثابت 99

 :8879; الدور االول حٌدر شاكر اكٌرد عبود  111

 88733; الدور االول جالل جواد كاظم نعٌثل 111

 88997; الدور االول بهاء عدنان تركً عمران 112

 8;889; الدور االول عبد الكرٌم عبد علً شهٌد  113

 ;8887; الدور االول سامً صبار دوهان الحسن  114

 88773; الدور االول إسراء موسى عبد الكرٌم حمود 115

 88797; الدور االول علً فضٌل مرحب لفته 116

 88788; الدور االول جابر مالن جوٌنً حمٌدي 117

 787.9; الدور االول أحسان ازهوري كامل حسٌن  118

 78768; الدور االول أحسان زامل خضٌر عباس  119

 83;78; الدور االول عدي مشٌر رضا سلمان 111

 :78:9; الدور االول حٌدر غضبان تٌن جالب  111

 78:77; الدور االول رعد لصً عبد الرزاق سلمان  112

 78989; الدور االول حٌدر تحسٌن عبد علً حسن  113

 78683; الدور االول دبٌس  أسامة دمحم مهدي جرود 114

 ;.783; الدور االول علً لفته فنغش حسن  115

 ;7833; الدور االول مٌثاق مسعد عزٌز فٌصل  116

 68798; الدور االول عمٌل جمٌل هادي علً  117

 68786; الدور االول مهدي شعالن كاظم صالح  118

 68.87; الدور االول خالد دمحم حسن عباس 119

 68987; الدور االول ر حسٌن سلمان ٌوسفحٌد 121

 68977; الدور االول عمٌل كرٌم جاسم دمحم  121



 ;6896; الدور االول احمد نعمة عبد المحسن حوٌلً  122

 ;.688; الدور االول منذر عبد المنعم عبد الحسٌن راضً  123

 :6889; الدور االول احمد ناظم والً علوان  124

 68878; الدور االول مطلن علً محمود مزهر 125

 68797; الدور االول حمزة دمحم علً حبٌب  126

 :;683; الدور االول لاسم مالن عبٌد حسون  127

 387:9; الدور االول علً كاظم صخً معٌدي  128

 38.69; الدور االول عجمً عبٌد فضٌل عبٌسى  129

 38:77; الدور االول حافظ مطشر مسٌر فرحان  131

 38:69; الدور االول حسان علً صالح هاشم أ 131

 38966; الدور االول حسٌن عبد الكاظم حسٌن عزٌز  132

 38933; الدور االول حسام عٌسى جبر حسٌن 133

 38869; الدور االول خلدون جابر حسن عبٌد  134

 .;387; الدور االول نافع كامل هادي علً  135

 38799; االولالدور  عادل كرٌم هتٌمً سفاح   136

 :3877; الدور االول لحطان كاظم فرحان سلمان  137

 :3863; الدور االول عمٌل إسماعٌل راضً عبٌد  138

 :3839; الدور االول فالح مهدي موسى حسٌن 139

 78777: الدور االول وائل عبد األمٌر حامد مظهر  141

 8..78: الدور االول دمحم عطا هللا عبٌد مطر 141

 78979: الدور االول علً ردن معٌلج عرٌبً 142

 78798: الدور االول حٌدر لاسم دمحم علً  143

 ::786: الدور االول خالد صالل جودة دمحم  144

 78333: الدور االول دعاء جودت كاظم حسٌن  145

 3;.8.: الدور االول رائد عبد الزهرة عبٌد حسون  146

 .8.7.: ولالدور اال مها حاتم حسن باجً 147

 8:63.: الدور االول دمحم جبار علً طارش 148

 8699.: الدور االول مثنى طالب هالل سهل  149

 ;9898: الدور االول صباح هادي ختالن شرهان  151

 98983: الدور االول سارة عصام هادي كاظم  151

 87;98: الدور االول عمار جاسم دمحم خشان 152

 989.7: الدور االول نناظم عواد ناصر حسٌ 153

 98799: الدور االول علً حسٌن جاسم بدر  154

 57.110 الدور االول عمار حٌدر فلٌح حسن 155

 56.908 الدور االول ابراهٌم حسن علوان الخٌاط 156

 56.226 الدور االول اسامة جواد كاظم ناجً 157

 56.176 الدور االول علً هاتف زاٌد دمحم 158

 55.761 الدور االول الح هادي دوالمصطفى ص 159
 


