
الموادباسووردالحسابالمرحلةاسم الطالبت

مطالب بجمٌع مواد المرحلة األولىمستلمmf2019202001@uodiyala.edu.iqص/ االولىسجاد حسٌن عبدالغنً عبد عل1ً

تارٌخ المانون وحمورابًمستلمm20182019100@uodiyala.edu.iqص/ االولىمرتضى فخري ضاحً مطلن2

اللغة اإلنكلٌزٌة+علم االجرام والعماب+تارٌخ المانون وحمورابًمستلمmf20192020013@uodiyala.edu.iqص/ االولىعمر كمال عبدهللا حسن3

اللغة اإلنكلٌزٌة+ حموق االنسان +علم االجرام والعماب+تارٌخ المانون وحمورابًمستلمmf201920200012@uodiyala.edu.iqص/ االولىمصطفى سعد مراح اسماعٌل4

مطالبة بجمٌع مواد المرحلة األولى@fn20192020092@uodiyala.edu.iqL200002م/ االولىنور دمحم جاسم باٌرام5

@nf201920200014@uodiyala.edu.iqL200002م/ االولىمصطفى احمد مهدي حٌدر6

حموق +علم االجرام والعماب+تارٌخ المانون وحمورابً+المانون الدستوري

الحاسوب+اللغة اإلنكلٌزٌة+االنسان

@fn20192020089@uodiyala.edu.iqL200002م/ االولىمصطفى علً عبد عباس7

اللغة +تارٌخ المانون وحمورابً+المدخل لدراسة الشرٌعة +المانون الدستوري

الحاسوب+اللغة اإلنكلٌزٌة+حموق االنسان+العربٌة

@nf20192020015@uodiyala.edu.iqL200002م/ االولىمهدي علً حمٌد شهاب8

اللغة +علم االجرام والعماب+تارٌخ المانون وحمورابً+المانون الدستوري

اللغة اإلنكلٌزٌة+العربٌة

مطالب بجمٌع مواد المرحلة األولىمستلمfn20192020094@uodiyala.edu.iqم/ االولىهٌثم احمد شاهردمحم9

تارٌخ المانون وحمورابًمستلمn2018201989@uodiyala.edu.iqم/ االولىهٌثم جمال عبدالغنً حسن10

الحسوبمستلمn2018201998@uodiyala.edu.iqم/ االولىحسٌن احمد ابراهٌم عل11ً

اللغة اإلنكلٌزٌةمستلمn20182019114@uodiyala.edu.iqم/ االولىكرار عبدهللا طه عبدهللا12

مطالب بجمٌع مواد المرحلة األولىمستلمfn20192020037@uodiyala.edu.iqم/ االولىدمحم خالد دمحم محمود13

حموق االنسان+تارٌخ المانون وحمورابً+المدخل لدراسة المانون +المانون الدستوريمستلمfn20192020090@uodiyala.edu.iqم/ االولىناهض علً عبدالكرٌم غاٌب14

الحاسوب+تارٌخ المانون وحمورابً+المانون الدستوريمستلمfn20192020095@uodiyala.edu.iqم/ االولىومٌض وهاب سرحان سلمان15

علم االجرام والعمابمستلمn2018201975@uodiyala.edu.iqم/ االولىدمحم خالد حسٌن فدعم16

مطالب بجمٌع مواد المرحلة األولىمستلمfn20192020098@uodiyala.edu.iqم/ االولىٌونس سعدون مهاوش لٌس17

علم االجرام والعماب مستلمn2018201977@uodiyala.edu.iqم/ االولىدمحم نصٌف جاسم علوان18

اللغة اإلنكلٌزٌة+ علم االجرام والعماب @n201820191110@uodiyala.edu.iqL200002م/ االولىاحمد دمحم حسٌن حسن19

اللغة اإلنكلٌزٌةمستلمm20172018187@uodiyala.edu.iqص/ الثانٌة حسٌن سطام كرٌم حمزة20

المانون اإلداري@m201720180111@uodiyala.edu.iqL200002ص/ الثانٌة دمحم لاسم دمحم كاظم21

المانون المدنًمستلمm20172018327@uodiyala.edu.iqص/ الثانٌة دمحم ماجد حمٌد عباس22

مطالبة بجمٌع مواد المرحلة الثانٌةمستلمm20182019161@uodiyala.edu.iqص/ الثانٌة مً اكرام عبد راض23ً

(تحمٌل )اللغة اإلنكلٌزٌة @m20172018112@uodiyala.edu.iqL200002ص/ الثانٌة نهاد عادل خالد عبدهللا24

(مماصة علمٌة)المانون التجاري + األحوال الشخصٌة والموارث مستلمm201820191113@uodiyala.edu.iqص/ الثانٌة دمحم سعٌد حسٌن علوان25

مطالب بجمٌع مواد المرحلة الثانٌةمستلمm2018201932@uodiyala.edu.iqص/ الثانٌة لٌس ساجد تحسٌن ماهود26

العموبات العاممستلمn20172018199@uodiyala.edu.iqم/ الثانٌة حٌدر صفاء دمحم علوان27

العموبات العاممستلمn20172018239@uodiyala.edu.iqم/ الثانٌة احمد عبد الباسط حسٌن دمحم28

2019 / 2018المحاولة الثانٌة للعام الدراسً - الدور التكمٌلً / لسم المانون 



مطالب بجمٌع مواد المرحلة الثانٌةمستلمn2018201994@uodiyala.edu.iqم/ الثانٌة اسماعٌل دمحم حسن كطوان29

العموبات العام+ المانون المدنً مستلمn20172018277@uodiyala.edu.iqم/ الثانٌة وسام فاروق حمٌد30

المانون التجاريمستلمn20172018267@uodiyala.edu.iqم/ الثانٌة دمحم خلٌفة عناد كرٌم31

المانون اإلداري+ العموبات العام مستلمn20172018269@uodiyala.edu.iqم/ الثانٌة دمحم علً حمد لطٌف32

المانون اإلداريمستلمn20172018270@uodiyala.edu.iqم/ الثانٌة دمحم لدوري هادي عبد عل33ً

اللغة اإلنكلٌزٌة+ المانون التجاري + العموبات العام @n201820191110@uodiyala.edu.iqL200002م/ الثانٌة احمد دمحم حسٌن حسن34

العموبات العاممستلمn20172018263@uodiyala.edu.iqم/ الثانٌة علً محمود مطشر محمود35

(تحمٌل )المانون اإلداري @n201820191114@uodiyala.edu.iqL200002م/ الثانٌة مٌثاق باسم دمحم توفٌك36

@m20172018112@uodiyala.edu.iqL200002ص/ ثالث نهاد عادل خالد عبدهللا37

المرافعات + واصول المحاكمات الجزائٌة +المانون الدولً العام+العموبات الخاص 

العمود المسماة+ أصول البحث +المضاء اإلداري+واالثبات

أصول بحثمستلمm20162017483@uodiyala.edu.iqص/ ثالث احمد ناٌب ضاحً برٌص38

المانون الدولً العاممستلمm20162017544@uodiyala.edu.iqص/ ثالث سارة دمحم رضا حسن39

المضاء اإلداريمستلمn20172018817@uodiyala.edu.iqم/ ثالث زٌدون عبدالسالم دمحم صالح40

أصول بحثمستلمn20162017355@uodiyala.edu.iqم/ ثالث دمحم محمود داود سلمان41

المرافعات واالثبات@n201720181115@uodiyala.edu.iqL200002م/ ثالث حسٌن باسم دمحم ماجد42

العموبات الخاصمستلمn20162017337@uodiyala.edu.iqم/ ثالث رسال محمود وهٌب علوان43

المضاء اإلداري+العموبات الخاص @n201820191114@uodiyala.edu.iqL200002م/ ثالث مٌثاق باسم دمحم توفٌك44

المضاء اإلداري+العموبات الخاص @n201720181116@uodiyala.edu.iqL200002م/ ثالث نوال عبدالرزاق عبدالجبار دمحم45

المانون الدولً الخاصمستلمm20162017446@uodiyala.edu.iqص/ رابع زكرٌا وائل هادي46

العمل والضمان االجتماعً+المانون الدولً الخاص+األوراق التجارٌة+الحموق العٌنٌة مستلمm20162017402@uodiyala.edu.iqص/ رابع عالء ظاهر فهد47

الحموق العٌنٌة مستلمm201620171116@uodiyala.edu.iqص/ رابع داوود سلمان عباهلل48

المنظمات الدولٌة+المانون الدولً الخاص+األوراق التجارٌة+الحموق العٌنٌة مستلمm20162017491@uodiyala.edu.iqص/ رابع براء طه ابراهٌم49

المانون الدولً الخاصمستلمn20162017318@uodiyala.edu.iqم/ رابع مروان عباس حمدان50

مستلمn20162017327@uodiyala.edu.iqم/ رابع اٌفان عدنان حمزة51

أصول + المنظمات الدولٌة+الدولً االنسانً+ األوراق التجارٌة+الحموق العٌنٌة 

التحمٌك الجنائً+الفمه


