
 

( درجات الخاصة 5جذول بأسماء الطلبة الذين شملهن القزار االول )

 الذراسة المسائية 5102-5105بالتخفيف للعام الذراسي 

*********************** 

 ت اسم الطالب المواد الناجح بها بقرار

 1 ازهر نجم عبد اللغة العربٌة

 2 اٌة محمد عواد علم االجرام والعقاب

 3 جبار جاسم وٌس مدخل شرٌعة

 4 خلود عمران لفتة مدخل قانون

 5 زٌنب عادل محمود اللغة العربٌة

 6 سعد حسٌن عبد علم االجرام والعقاب

 7 شرف الدٌن نصٌف جاسم علم االجرام والعقاب

 8 عبدهللا قحطان عدنان اللغة العربٌة

 9 قصً خلٌفة كاظم حقوق االنسان

 11 محمد اسماعٌل خلف القانون الدستوري

االجرام مدخل قانون وعلم 

 والعقاب
 11 محمد حسن نعمان

 12 محمد رافد قاسم القانون الدستوري

 13 هارون راضً رزوقً حقوق االنسان والحاسبات

 14 هبة خلٌل ابراهٌم مدخل شرٌعة

 15 ودٌان فؤاد عبد العزٌز علم االجرام والعقاب

 16 ٌوسف سعٌد حبٌب تارٌخ القانون



 

 17 احمد خالد هادي تارٌخ القانون

 18 احمد سمٌر عبد االمٌر مدخل قانون

 19 احمد طه ٌوسف حقوق االنسان

 21 حمزة ابراهٌم هندي لغة عربٌة

 21 ذو الفقار باسم علً اللغة العربٌة

 22 رانٌا قٌس جواد علم االجرام والعقاب

 23 رائد محسن عبد مدخل القانون وعلم االجرام

 24 عبدهللا حسان حازم اللغة العربٌة واللغة االنكلٌزٌة

 25 عبدهللا محمود شاكر اللغة العربٌة

 26 علً حمد حمزة اللغة العربٌة وحقوق االنسان

 27 علً فاضل محٌسن اللغة العربٌة

 28 عمر قٌس حسن مدخل الشرٌعة وحقوق االنسان

 29 قاسم احمد عواد حقوق االنسان

 31 مرتضى احسان علً مدخل الشرٌعة

القانونتارٌخ   31 مقداد محسن محمود 

 32 هالة علً حمد حقوق االنسان

 33 هبة سعد هادي مدخل القانون

   

 34 احمد مظهر محً اللغة العربٌة

 35 انمار كرٌم كامل القانون الدستوري



 36 اٌة علً عباس مدخل شرٌعة

 37 اٌهاب راشد ابراهٌم اللغة العربٌة

 38 اٌوب طارق داغر حقوق االنسان

 39 حازم محمد ابراهٌم الحاسبات

 41 حسام صباح حسٌن حقوق االنسان والحاسبات

 41 دموع مضر فؤاد مدخل الشرٌعة والحاسبات

 42 ذو الفقار رعد علً اللغة العربٌة

 43 رقٌة ثامر ابراهٌم تارٌخ القانون والحاسبات

 44 زهراء عماد احمد مدخل شرٌعة

محمد حسٌنزٌنب  مدخل شرٌعة وحاسبات  45 

 46 سعد عدنان محمد علم االجرام والعقاب

 47 عبد المهٌمن عمران علً مدخل قانون ومدحل شرٌعة

 48 علٌاء محمد جاسم مدخل الشرٌعة وتارٌخ القانون

 49 عماد عبعوب عباس مدخل شرٌعة

 51 محمد ثاٌر غفوري اللغة العربٌة

 51 محمد طارق رشٌد اللغة العربٌة

االنسانحقوق   52 محمد علً حسٌن عٌدان 

 53 محمد ماجد حمٌد اللغة العربٌة وحقوق االنسان

 54 محمد منذر خلٌل الحاسبات

 55 محمد مهدي كاظم اللغة العربٌة

 56 مروان سالم احمد تارٌخ القانون



 57 مروة عبدهللا محمد مدخل قانون

 58 مصطفى لؤي عزٌز حقوق االنسان

طالب مهدي مهدي حقوق االنسان  59 

 61 مٌثاق باسم محمد اللغة العربٌة

 


