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درجة االمتحان 
السعيالمساعدةدرجة الغيابالثاني

346518ابتھال رسن ھالل جابر1
ابراھيم خيري حنان*2
ابراھيم راشد جوحي دفار3
91210536احمد امين حميد محسن4
احمد جمال فخري*5
111110537احمد خالد محمد حمادي6
احمد صالح حسن عبدالكريم7
احمد عباس حمادي صافي*8
احمد عبدالسادة كاطع*/محمل9١
احمد عزيز عريبي بندر*10
احمد علي سدخان لكن11
196521احمد قاسم خير هللا جندر12
احمد قاسم علوان سنيد13
احمد الزم فرعون حميدي*14
9104528احمد محسن فارس15
احمد محمد جميل فاخر16
3158531احمد ناظم صبر جاسم17
احمد ھاشم ناصر مھدي*18
10108533اديان صالح حسن كشمر19
11118535ازھار قاسم نجم عبدهللا20
ازھر خليل مجيد بني*21
اسد هللا كاظم عبدهللا مشاي22
81310536اسراء حسون علي حسن23
15158543اسراء عبدالجليل جاسم فارس24
اسعد ھادي رويش ميس*25
998531اسماء بدر طه عبدالكريم26
8810531اسماء عودة سيد27
اسماء فائز محبس جبر28
13134535اكرم حميد حسن ثعيل29
االء فاخر جاسم رسن*/محمل30١
486523الزھراء باسم عبدالكاظم خلف31
الكرار علي عبدالكريم32
ام البنين عبدالرسول سبتي33
111110537امنة ضياء حبيب سلمان34
5138531انوار باسم فزاع جحيل35
884525ايات جابر ديوان جبار36
19198549ايات محمد كاظم لفته 1
ايات منصور جبار عليوي*2
8158536ايناس فتاح عبدالھادي محمد3
5810528بتول احمد سالم حسين4
81310536براء طه ياسين عبدالحليم5
18188549بنين مشتاق محسن حسن6
51410534تبارك عقيل فالح علوان7
تبارك محمود عبدالمحسن*8
7146532تقى عادل منصور موسى9

7128532تمارة تحسين كامل خصاف10
436518جعفر منصور مجيد منصور11
حسن سھيل جاسم محمد*12
121210539حسن شالل حسن مبارك13
17174543حسن عالء عبد النبي خلف14
11116533حسن عودة عبود ياسر15
6126529حسن مھدي عبدالحسن عبدهللا16
6128531حسن ناصر حسين شھاب17
151510545حسين احمد علي خضير18
81510538حسين باقر كاظم19
حسين جابر محمد رحيمة20

سعي طلبة الثاني صباحي بمادة قانون االعمال



حسين جبار مطر صالح*21
886527حسين جبار نعمه عجيل22
حسين جواد كاظم عبدالحسين23
778527حسين عامر عبدهللا محمد24
حسين عبدالكاظم جميل كاظم*25
حسين عالء مصطفى راضي26
حسين كريم عطيه خليفة*27
حميدة ضياء مھدي صالح*28
31310531حنان عبدالكريم عبود حسن29
10104529حنين داود سلمان30
13136537حنين عبدالقادر ھادي راضي31
13138539حنين مطشر عبدالحسين32
11010526حوراء جعفر موسى جعفر33
8136532حيدر جاسب فضل كشاش34
10104529حيدر طارق ناصر مثني35
191910549حيدر عباس ناجي عبد هللا36
حيدر كاظم شالل*1
حيدر كريم كاظم حمود*2
16164541خالد صادق عبد الزم3
خالد صادق عبد الزم4
خالد ماجد جاسم محمد*5
11118535رباب نجيب صدام6
12128537رحاب عبدالزھرة جاسم سلمان7
رزاق حسن فالح ضيدان*/محمل8١
81310536رسل عبدناصر عبود9

71710539رقاء ھاني علي حسين10
رنا سعيد شھيد جعفر*11
888529رنين عادل علي فھد12
171710549رواء جبار يونس عوده13
884525ريم فاضل نعمة فليفل14
زھراء احمد حميد نصرة15
171710549زھراء جواد لفته عبدالحسن16
16166543زھراء حسين علي17
778527زھراء زيارة حسين سعد18
زھراء سليم غانم 19
554519زھراء سمير نجم معتوق20
778527زھراء قاسم صالح جبر21
556521زياد عماد جاسم محمد22
15156541زيد سلمان جواد كاظم23
496524زين العابدين حيدر ياسين24
زين العابدين علي جمعه مبارك25
666523زينب جواد عبد الحافظ عاشور26
141410543زينب زھير غريب علي27
994527زينب علي متعب مھلھل28
زينب محمد كامل حسن*29
زينب ناظم حاكم*30
16166543زينب وديع لفته حسين31
438520زينه توفيق جاسم محمد32
12128537سارة جميل خفيف خليف33
101010535سارة جواد كاظم علي34
161610547سبأ عبدالكريم عبود خزعل35
996529سجاد جواد حسن جاسم36
سجاد حبيب لعيبي علي1
سعد جبرة هللا سعد*2
888529سلسبيل حسن عباس حسن3
سوزان قاسم كيطان*4
990523سيف حسين خومان ناصر*/محمل5٢
141410543شھد قاسم علي محسن6



18186547شھيد طاھر حميد رمضان7
صادق عبدالحسن عبدالزھرة*8
صادق علي جاسم صالح*/محمل 9١

طه عبدهللا خلف سنيو10
81410537عائشه عبد الرحمن خالد طه11
678526عباس دفاع حمد حمود12
عباس سامي نجم13
171710549عباس طالب حنون عبد هللا14
3106524عباس يوسف فاخر حنتوش15
عبدهللا  عبدالكريم عراك*16
عبدهللا داود سلمان عبدالرزاق17
عبدهللا زاجي مھلھل خلوف*18
111110537عبدهللا صفاء عبدالصمد عاشور19
1610522عبدهللا علي عبدالھادي عبود20
عالم عيسى جواد لفته*21
علي اسماعيل طاھر حريجة22
5510525علي السجاد ناصر احمد حسن23
علي حسين علي راضي24
علي سالم عبدالحسن ديوان25
علي صباح صالح ضائع*26
علي صبري زغير ھليل27
998531علي عبدالصمد فالح حميدي28
علي فتح هللا حسن عبدالسامري29
18188549علي محمد كاظم عباس30
776525علي مصطفى محمد علي احمد31
علي ناھي حسن كطافة32
علياء عبدهللا غضبان33
10104529علياء محمد غالي رخيص34
عمار كاظم كريم شامي35
عيسى خليل براھيم36
13138539غالي قاسم غالي جبر 1
121210539فاطمة جويد سلطان صالح2
فاطمة حسين عزيز علي3
فاطمة سالم كاظم باني*4
14148541فاطمة عبدالكاظم عزيز كريم5
596525فاطمة محمد اسماعيل كواك6
5168534فاطمة محمد عبدالزھرة دعاج7
16168545فاطمة منتظر فاضل جمعه8
151510545فاطمه عبد االمير حمد عباس9

151510545فاطمه عقيل عبد الرحمن خزعل10
21010527فالح حسن عبد الرحمن كباشي11
8810531فھد خيرهللا عجزان عوض12
161610547فيض عواد زعون حسين13
6168535كامل رعد شاكر14
كرار احمد حسين بشير*15
كرار جبار عايد خميط*16
10108533كرار حسن كامل جاسم17
كرار حيدر عبدهللا عبود18
كرار علي جاسم ماضي19
6126529كرار كامل ياسر20
كرارفاخر زجي وفي21
996529كوثر شامل محمود عبود22
13138539كوثر وليد فالح حسن23
20208549لمياء نجيب محمد عبدالشھيد24
668525مثابه عبدالزھرة عبدالرزاق حمادي25
10108533محمد ايوب صياح سعد26
666523محمد حسام مھدي27
71110533محمد حسن عادل ثجيل28
محمد خلف سبتي ناصر*29
محمد سعد عبدالحسين عبود*30
محمد عبدهللا خليل سلمان*31
4126527محمد علي حسين قاسم محمد32
محمد علي خلف عذافة*33



محمد كاظم سريح*34
محمد يحيى مھلھل خلوف35
محمود مراد جخر فرج36
مرتضى خشان حنون فليفل*1
12128537مرتضى داود سالم عبدالحسين2
مروة احمد سمير كزاز*3
202010550مروة محمد جاسم4
مروه سلمان بلوشي حاتم*5
076518مريم صباح لفته صالح6
مريم كريم موسى ناجي7
61010531مريم وليد نجم عبد هللا8
10108533مسلم عقيل جبار عباس9

9910533مصطفى عبدالعباس خيون مزعل10
19196549مصطفى عالء عبدالمنعم مشجل11
2710524مصطفى محمد عبدالرزاق محمد12
6810529منتظر صباح فيصل مفتن13
9910533منير عبدالحسين اجياد14
121210539مھا خضر عبدالھادي15
181810549مھا صباح سلطان راھي16
مھدي جواد سوادي حسن*17
مھند سمير علي خلف18
202010550ميامين فائق رشيد خلف19
9128534نبا امان نايف ھجول20
141410543نغم ابراھيم عقيل ابراھيم21
378523نوال عباس حاتم راضي22
نور جواد كاظم كريم*23
31310531نور محمد مطرود ماشي24
نور نزار عبدالستار*/محمل25١
10108533نورالھدى عبدالھادي دھر26
3910527نوف عبدالھادي عبدالواحد عذافه27
151510545ھاجر كريم رحم عوفي28
ھدى حسين عبدالزھرة حاوي*29
ھدى حميد حسن30
556521ھدى عباس جبار فرج31
ھدى علي حسين برغوث*32
وفاء ظاھر لعيبي علي33
ياس احسان عبدالسادة خضير*34
61110532ياسر جابر محمد لفتة35
ياسر طالب داغر*36
يعقوب عبدالزھرة حليو*37


