
شعبة أ(2021/2020)الدراسة الصباحية للعام الدراسي /قسم القانون/ أ/اسماء طلبة المرحلة الثانية

اسم اطالب

ابراهيم احمد هادي سلمان                          

احمد سعد كامل  مصطاف

احمد نمير ابراهيم حسن

الحسين خليل علي شكر

الفاروق داود سلمان شلش

امنة ثاير حاتم عباس
ايات مظهر ابراهيم سلمان

باسم فاضل فرحان عبار

تبارك خضير ياسين خضير

حنين علي حسين علي

رامي زيد خالف شجاع

رسول رياض غضيب نصرهللا

زكا محمد فرهود غضيب

زهراء ليث سلمان علي

زيدون محمد جميل خلف

زينب عبد القادر علي موس ى

سارة اسعد لطوف احمد

سجاد علي يوسف حسين

سجى محمد شكر محمود

شهد جاسم كريم زيدان

صبا احمد سامي لطيف

ضحى حسين صالح غوار

ضيف عماد جبار جاسم

طيبة ثائر عبد الستار نصيف

عباس علي رضا اسماعيل

علي مبدر علوان داود

علياء وليد خالد دار حيدر

عمر رائد حميد احمد

غفران خالد مهدي صالح

فاطمة حمود حسن هادي



فرح علي حسين ابراهيم

فضيلة جبار صالح عواد

كرار حيدر بندر عزيز

مجتبى كاظم رحمن كاظم

محمد شعالن صالح حسين

محمد مصطفى مكرم نظام الدين

مرتض ى شاكر محمود عباس

مريم جمعة سبع خفيف

مصطفى اركان محمد فيصل

منتظر عدنان عباس علي

مياسة قيس سامي خلف

نائل مهدي صالح احمد

نبأ سلمان داود مهدي

نور الهدى حامد جميل محمود

هالة عماد جميد طه

همام اكرام عبد راضي

ياسين كريم مهدي محمود

يقين حازم حاتم محمد 



شعبة ب  (2021-2020)الدراسة الصباحية للعام الدراسي /قسم القانون-/ب-الشعبة/اسماء طلبة المرحلة الثانية
المالحظاتاسم اطالبت

1
اثير رشيد كيطان فرحان                         

احمد خضير عباس حبيب2

احمد عبداالمير عباس مهدي3

احمد عيس ى حاتم حسين4

انسام محمود عزيز علوان5

بتول هيثم جواد ابراهيم6
حسن بشار داود سلمان7

حسين سعد عبد علي8

9

حمزة ابراهيم اسماعيل نوروز

حيدر جاسم ابراهيم حسين10

خضر محمد عبداالمير حسون11

رأفت مثنى عبدالحميد حمد12

نقل من جاجامعة كربالء مقاصة حاسوب واللغة االنكليزيةرهام حسن عنبر محمد13

زين العابدين علي محمد راض ي14

زينب احمد عبد حسن15

زينب رشيد عبد حسن16

سارة سامي سعيد حمد17

ساري سالم محمود جلو18

19

سبأ فائز جبار عبد جعفر

سجاد حسين عبد الغني20

سجاد عالء حسين علي21

سماء سالم كاظم جبارة22

سيف عبد الكريم احمد جاسم23

صفا قاسم ياس خلف24

صفا نصيف جاسم حميدي25

عبد االمير تميم علي محمود26

عبد الغفور رعد سلمان حمادي27

علي محمد جمعة ذياب28

عمار براء خالد حسن29
عمر جاسم مضعن خلف30

عمر كمال عبد هللا31
فاطمة جاسم يحيى محمود32

فاطمة ناصر حسين علي33

34

كرار عبدالستار عبدالرضا داود

كرار ياسر كامل جواد35

محمد الباقر حسين هادي36



مروج معد كريم جاسم37

مريم كامل جاني مراد38

مصطفى محمد محمود مهدي39

منار سليم محمد جمعة40

41
مهدي صالح مهدي حسون

نبأ حيدر عباس حسن42

هاجر مهدي عنوان هزاع43

ياسر عمار حسن علي44

يوسف نبيل كامل علوان 45



شعبة ج(2021-2020)الدراسة الصباحية للعام الدراسي /قسم القانون/ج/اسماء طلبة المرحلة الثانية
المالحظاتاسم اطالبت

ابراهيم عباس مصطاف1

براءة حمود حاتم حمود                            2

حسين احمد حسين مهدي3

4

حسين حسن حسين ولي 

+ الطالب مرحلة ثالثة ومطالب بمواد التجاري 

احوال ومواريث للمرحلة الثانية مقاصة علمية 

في 695/5حسب االمر االداري ت ص

2020/11/24

حسين حميد عبد الحسين حسن5

حسين عباس حسين علوان6

حسين منذر عبداللطيف جمعة7

حمزة علي عبد الحسين مطلك8

حميد نزار رشيد حميد9

حيدر عباس حسين عطية10

حيدر محمد عبدالستار حسين11

خبيب خليفة محمد كاظم12

ديانا حسين محمد علي13

14
رقية كريم طاهر حميد

زينب اياد ابراهيم طه15

سارة سعد محي عباس 16

سارة صدام احمد موس ى17

سجاد وليد علي زيدان18

سرى ظاهر عزاوي نجم19

سفيان عبد النعيم محي الدين جمعة20

سهى خليل احمد خليل21

طالب عدنان احمد مخيبر22

23
طيبة وليد حسون مشكور

ظيف قاسم عبود ياس24

عبدهللا علي خماس عبدهللا25

عبداملهيمن سالم محمد عبدهللا26

عذراء حامد ستار عبد27

علي اكبر كريم حسين28

مطالب بمادة اللغة العربية للمرحله االولى مقاصة علميةعلي حسين خلف29

علي عبداالمير خلف زيدان30

علي عدنان حسين هزاع31

فاطمة علي احمد محمد32

فاطمة قتيبة محمد جمعة33

كرار حيدر صادق عبدالرزاق34

35

مازن محمد جاسم 

+ الطالب مرحلة ثالثة ومطالب بمواد التجاري 

احوال ومواريث للمرحلة الثانية مقاصة علمية 

في 2016/5حسب االمر االداري ت ص 

2019/11/13

مالك حسن جواد كاظم36

محمد جمال حبيب عبدعلي37

محمد وليد داود سلمان38

مرتض ى فخري ضاحي مطلك39

40
مصطفى رياض جمعة مذري



مصطفى طلعت صائب ابراهيم41

منى ابراهيم قدوري محمد42

مهدي صالح حسين علي43

مي اكرام عبد راض ي44

نبأ طالب سعدون خلف45

نور محمود كريم عباس46

هبة مجيد خليفة محمد47

هدى عصام عبد الهادي كاظم48

ياسمين ساجد عبدهللا محسن49

يوسف محمد حامد جلوب50



2021-2020للعام الدراسي /الدراسة الصباحية /المرحلة الثانية/سماء طلبة المقاصة العلمية ا

المادة الدراسيةاسم  الطالب

حسين حسن حسين ولي 
احوال ومواريث+ التجاري 

مازن محمد جاسم 
احوال ومواريث+ التجاري 



رقم وتاريخ االمر

في 695/5حسب االمر االداري ت ص

2020/11/24

في 695/5حسب االمر االداري ت ص

2020/11/24



الدراسة الصباحية/ المرحلة الثانية / 2021-2020اسماء الطلبة المحملين للعام الدراسي 

المادةاسم الطالبت

1

مرتضى فخري ضاحي مطلك

تأريخ القانون

مدخل قانونابراهيم عباس مصطاف درويش2

حاسوب+ تأريخ قانون طالب عدنان احمد مخيبر3

4
القانون الدستوري مالك حسن جواد كاظم



رقم وتاريخ االمر

2020/11/24في 695/5حسب االمر االداري ت ص

2020/11/24في 695/5حسب االمر االداري ت ص
2020/11/24في 695/5حسب االمر االداري ت ص

2020/11/24في 695/5حسب االمر االداري ت ص


