
 القسم : قانىن                        الجامعة : القادسية                                                       الكلية : القانىن                                    

 

 الشهادة : بكالىريىس                                                   المسائية                                                                       الذراسة :    

 

  / (              اسم دورة التخزج:32/03/3102مسائي في081(              رقم وتاريخ األمز الجامعي)3102-3102سنة التخزج : )

 

 

  

 الذور الذي تخزج منه المعذل اسم الطالب الثالثي ت

 الدور الثاني 628.46 لكاظم حمود مرحشاحمد عبد ا 1

 الدور الثاني 628235 رقٌه حسن حسٌن كاظم  2

 الدور الثاني 618.46 كسار موسى  كاصد مصطفى 3

 الدور الثاني 618614 احمد رحمن هادي كشاش 4

 الدور الثاني 608606 فنغش راشد جساب سجاد 5

 الدور الثاني 608052 أٌمن عدنان نهٌر راهً 6

 الدور الثاني 518730 نبٌل عبد الجلٌل علً حٌوس 7

 الدور الثاني 518132 سلٌم سعد كاظم عبد الزهره .

 الدور الثاني 518117 زمان عبد الحسن راضً محسن  1

 الدور الثاني 5.8712 احمد خٌر هللا عبد العزٌز شوكة  10

 الدور الثاني 5.8020 مرتضى كاظم هادي برٌت 11

 الدور الثاني 578.11 عبود عٌسى  غانم عقٌل 12

 الدور الثاني 578724 حسٌن علً محمود حسٌن  13

 الدور الثاني 578412 جبار فدعن  كاطع عباس 14

 الدور الثاني 578333 فاضل حسن سلطان شهد 15

 الدور الثاني 568125 عبدهللا  وادي عبدهللا 16

 دور الثانيال 568.65 راضً  طروٌل  كرار عبد الجلٌل 17

 الدور الثاني 568.41 جساب حمزة ابراهٌم علً .1

 الدور الثاني 568761 وسام حسٌن عبد علً مزعل 11

 الدور الثاني 568612 نسرٌن عودة حمود حسن  20

 الدور الثاني 568443 وحٌدعوٌز  دمحم غالب 21

 الدور الثاني 568313 علً كاظم علً راضى  22

 الدور الثاني 568225 راهٌم صالح مسلم عبد هللا إب 23

 الدور الثاني 558124 شنٌشل دمحم مؤٌد عبد الرضا 24

 الدور الثاني 558664 مهدي  كاطع محسن نوري 25

 الدور الثاني 558616 نصٌر حسٌن عبد علً 26

 الدور الثاني 558321 عبود  جخٌم عباس جبر 27

 الدور الثاني 558241 بسام قاسم عمران .2

 الدور الثاني 548161 األمٌرحبٌب  عبد خضٌر 21

 الدور الثاني 548131 عباس  خضٌر عمار صبري 30

 الدور الثاني 548731 أزهر دمحم علً جبار 31

 الدور الثاني 548531 شاكر دمحم فنجان  حسن  32

 الدور الثاني 548337 حمزة  خطار مهند كامل 33

 دور الثانيال 5481.3 كرٌم عبد الحسٌن احسان 34

 الدور الثاني 568461 اسعد محسن شاكر دمحم  35

 


