
  (المرحلة الثانٌة   )درجات الطلبة المؤجلٌن فً امتحانات نصف السنة  

 الدرجة كتابتا الدرجة رقما المادة اسم الطالب ت

 سبعة 7 اللغة العربٌة مسائً/ بسعاد حسٌن عبد  1

 سبعة عشر 17 اللغة العربٌة مسائً/ انوار محمد ٌاسٌن  2

 ستة 6 اللغة العربٌة عالء ناهض اسماعٌل 3

 تسعة 9 اللغة العربٌة مسائً/ علً عباس عبود  4

 اربعة عشر 14 اللغة العربٌة رٌام محمد حمٌد  5

 عشرة 10 اللغة العربٌة اسعد ستار حمٌد  6

 اثنى عشر 12 االنظمة السٌاسٌة زهراء قتٌبة محمد  7

 تسعة عشر 19 االنظمة السٌاسٌة مسائً/ انوار محمد ٌاسٌن  8

 ثالثة عشر 13 االنظمة السٌاسٌة رٌام محمد حمٌد 9

 احد عشر 11 العقوبات العام صفاء الدٌن روكان اسماعٌل 10

 اربعة عشر 14 العقوبات العام مسائً/ انوار محمد ٌاسٌن  11

 تسعة 9 العقوبات العام زهراء قتٌبة محمد  12

 ستة عشر 16 القانون المدنً دعاء محمد عبد  13

 خمسة 5 القانون المدنً بسام محمد داود 14

 عشرة 10 القانون المدنً حسٌن ستار جاسم  15

 خمسة 5 القانون المدنً زٌاد شاكر شجاع 16

 عشرون 20 القانون المدنً مسائً/ انوار محمد ٌاسٌن  17

 سبعة 7 القانون المدنً  مسائً/ علً ضاري رزوقً  18

 ستة 6 القانون المدنً مسائً/ عماد داود سلمان  19

 احد عشر 11 القانون المدنً اسامة فاروق عطٌة  20

 خمسة 5 القانون المدنً اسامة محمد محسن 21

 ثمانٌة 8 القانون المدنً اسامة تركان حمادي 22

 تسعة 9 اللغة االنكلٌزٌة زهراء قتٌبة محمد 23

 ثمانٌة 8 القانون االداري سارة حسٌن ٌاسٌن 24

 سبعة 7 القانون االداري زهراء قتٌبة محمد  25

 ثمانٌة 8 القانون االداري مصطفى سعد خلف 26

 ثالثة عشر 13 القانون االداري حٌدر حسن عزٌز 27

 ثالثة عشر 13 القانون االداري مصطفى محمد صالح 28

 سبعة 7 القانون االداري سعد مطشر نجم 29

 اثنى عشر 12 القانون االداري زهراء حمٌد حسن 30

 اثنى عشر 12 المالٌة العامة زهراء قتٌبة محمد  31

 ستة عشر 16 المالٌة العامة مسائً/ انوار محمد ٌاسٌن  32

 ستة عشر 16 اللغة االنكلٌزٌة مسائً/ انوارمحمد ٌاسٌن  33

 احد عشر 11 احوال شخصٌة مسائً/ اسامة تركان حمادي   34

 احد عشر 11 احوال شخصٌة  مسائً/ عمر نصر سكران  35



 ثمانٌة عشر 18 االحوال الشخصٌة  مسائً/ انوار محمد ٌاسٌن  36

 تسعة 9 االحوال الشخصٌة ولٌد خالص وهٌب 37

 اربعة عشر 14 االحوال الشخصٌة دعاء محمد عبد 38

 عشرة 10 االحوال الشخصٌة علً ضاري ارزوقً 39

 

 

 

 

 

   رئٌس اللجنة االمتحانٌة


