
(2021-2020)الدراسة الصباحية للعام الدراسي /قسم القانون/أ/اسماء طلبة المرحلة الرابعة

ايالف ادريس حسن خلف    

تبارك احمد هادي مهدي    

جيهان صالح مهدي موسى    

حسين سطام كريم حمزة    

دنيا محمود عبد النبي جواد    

رهام جميل عناد علوان    

رونق هوبي عباس عزاوي    

زبيدة محسن محمود خميس    

زهراء سعدي صالح قادر    

زهراء صباح عبد الحسن سعيد    

زينب عبد السالم صكبان علوان    

سرى ثامر جواد حسين    

استبرق نزهان شوكت حسن   

اعياد محمد حسين كاظم   

انفال حميد سلمان مظلوم   

ايالف شكر محمود داود   

ايالف نصرة فارس طعان   

حسن راضي عباس عبد   

رسل سعد احمد جاسم   

زهراء محمد كاظم حسون   

 سعد نجم عبد حسين   

ابراهيم حامد كامل حسين  

احمد صالح حسين خلف  

احمد علي حسين علي  

استبرق احمد سلمان  يحيى  

الهام قحطان عبد هللا جاسم  

امنة عباس محمد حسين  

 سيف مزاحم لطيف حمدي

 شيماء ابراهيم جاسم محمد

 صفا عماد محمود هندي

 طيبة علي خليل مجيد



 عارف مجيد حميد محيسن

 عائشة بكر ضاري رزوقي

 عال حميد علي حسين

 علي عباس خضيرعباس

 علي كاظم حنون خليف

 علي محمد كامل حسن 

 عمار عباس جدوع حسين

 عمار ياسر حسن محمود

 عمر عبد الكريم محمد خماس

 غفران عماد كاظم كرم 

 فاطمة كامل عطية حسين

 كرار اسماعيل خلف حكمان

 ليلى عبد الهادي كامل سبع

 ماهر سعدي حسون سعيد

 محمد شهاب احمد نجم 

 محمد صالح صباح كاظم

 مصطفى احمد محمود علي

 مهدي علي مهدي صالح

 نزهان عباس خضير حسون 



الدراسة الصباحية (2021-2020)للعام الدراسي /قسم القانون/ب/اسماء طلبة المرحلة الرابعة

اسم اطالبت
ابتهال ستار عبد جواد  1

ابراهيم قيس مجيد عبد   2
احمد زياد فليح حسن  3

احمد علي محمد خليفة   4
احمد محمد مهدي صالح   5

احمد هشام خليل ابراهيم   6
اسماء جاسم محمد نصيف  7

8
ايات باسم احمد شريف  

9
اية عصام عبد الواحد وهيب   

 ايفان خلف عبد احمد10
اية خالد ياسين فاضل   11

باقر محمد كاظم فرج    12
بنين محمد شاكر محمود   13

 تقوى خضير عبد العباس كاظم14
تقى مؤيد حميد صالح   15

 حسن علي عمران كاظم16
حسين عبدالجبار ابراهيم فيصل   17

حيدر نزار رحيم عارف   18
19

حسين رياض عبد الحسين طاهر    

ربى عبد الكريم حمود مجيد   20
رسل جليل برهان رشيد    21

رسول عماد داود سلمان    22
 رفل محمد محسن بديوي23

رقية محمد كاظم محمد   24
زهراء خليفة سلمان محمود   25

 زهراء عباس علي جاسم26
 زهراء ماجد فاضل مبارك27

28
زين العابدين ناصر ابراهيم وهيب    

زينب صبري ابراهيم سلطان   29

زهراء قتيبة محمد جمعة    30
 زينب عماد عبد نياز31



ديانا صباح يدهللا سرتيب    32
 سارة محمد شهاب احمد33

سارة مهدي صالح جاسم    34
35

 سجى هيثم ابراهيم حسين

سرور خضر حسب هللا علي   36
سرى احمد عادل عبد الوهاب   37

شفاء حسن علوان شلغيم   38
شهد خضير مالك حسين   39

ضيفاء عدنان محمود اسماعيل   40
عبد االله هاشم طالب عبد   41

عبد الوهاب خليل  نجم محمود    42
عبد هللا غانم عمران خميس    43

عزام محمد حسين سلمان   44
45

عال ضياء سهيل عبدهللا    

علي امير عبد عطية    46
علي كامل ياسين مطلك    47

48
علي حسين  مهدي هاشم    

فرح فراس علي حسين   49

محمد عبد القادر اسماعيل علي  50



(2021-2020)الدراسة الصباحية للعام الدراسي / قسم القانون/ج/اسماء طلبة المرحلة الرابعة

اسم اطالبت

1
ابرار احسان  كريم ياس   

2
احمد جميل سعيد عبد الرحمن   

3
اسراء علي كاظم جابر   

4
اغادير هاشم محمد كاظم   

5
انفال سامي حسن زيدان   

6
 اية ابراهيم محمد خلف   

7
ايالف حافظ محمد خلف   

8
تقى عبد املجيد عبد الحميد راشد   

9
حامد محمد عبد هللا سعيد   

10
حسين قاسم كاظم حسين    

حمزة ابراهيم حسين محمود   11

12
حوراء قاسم خليل ابراهيم   

13
ديانا ستار جاسم احمد   

14
رغد ليث عبد املحسن عزيز    

15
زينب نزار ستار حسين    

16
سارة محمود زمان حبيب    

17
سعد احمد سليم محمد   

18
سمر خليل احمد باوي    

19
شروق اسماعيل ابراهيم خليل   

20
شهاب زياد عامج شهاب    

21
شيماء علي اسماعيل محمد   

22
صالح مدحت حميد جرمط    

23
عاصم احمد محمود جاسم    

24
عباس محمد سعيد مهدي   



25
عبد هللا حسين جوامير كرمش   

26
عبد هللا قاسم سليمان شويش    

27
عذراء جميل ابراهيم علوان    

28
علي باسم جمعةصالح    

علي عبد الرزاق حسوبي قيس    29

30
علي عبد الكريم جليل سعود    

31
علي فيصل حسن عباس   

32
عمر حمزة محمد عمر    

33
عمر خضير رشيد هزاع    

34
غسق عبد هللا حسوني احمد    

35
فرح اياد حاتم منهل    

قدس سعيد محسن داود    36

37
كمال الدين احمد محي محمد    

38
ملياء عبد الجبار محمود شرقي   

39
محمد خيري محمد شكر   

40
محمد قيس فاضل مجيد  

41
 محمد ماجد حميد عباس

42
محمد يوسف جوامير درويش   

43
 محمود عبد حسن عليوي    

44
منتظر احمد يحى باشا اغا   

45
نشأت طالل حمو احمد   

46
نور عباس شهاب احمد   

47
هدى حسن غايب عبد   

48
هدى عدنان ارزوقي براك   

همام اسماعيل ابراهيم   49

50
هيثم فرحان ثامر عدوان    

51
وعد فاضل عباس طه   



(2021-2020)الدراسة الصباحية للعام الدراسي /قسم القانون/د/اسماء طلبة المرحلة الرابعة

المالحظاتاسم اطالبت

احمد حامد جميل محمود   1

استبرق محمد حمدي علي   2
االء كيالن محمود عباس   3

ايسر  يوسف كرحون  سعود4

ايمن سبع فهد محمد   5
جاسم حميد رشيد باقر   6
حسين محمد صالح شهاب   7
حيدر عباس حسن عربيد   8
رنا موفق نعمان عباس  9

زمن ريسان عدنان عبدهللا    10
شيماء يونس خليل ابراهيم    11
صبا عباس حسين علي   12
عبد الهادي قاسم عبد عطية    13

علي اياد حسن علي    14

علي خالد عبدهللا بريص    15

عمر اياد كاظم فاضل   16
عمر كنعان اسماعيل محمد    17

غرنوكة محمد علي خميس    18

مالك فخري علي طعان    19

محمد عجيل صيهود محمد   20

محمد قاسم شاكر محمود    21

مريم عبد الوهاب علي زوين    22

مصطفى ايوب خماس  جواد    23

مصطفى زيد عبد الرزاق احمد 24
مصطفى عبد الوهاب شهاب احمد    25

مهدي كاظم جواد كاظم    26

نبأ فاضل ابراهيم علوان    27

نور الهدى انور هظم علي    28

وائل عادل صالل محمد علي    29
تحميل/عقوبات خاص علي ابراهيم فرحان رفيع30

سهى حمزة حميد كرجي31

سارة محمد رضا حسن32

سهى حمزة حميد كرجي33

نزار حسن علي سكران34

سعد مطشر نجم عبد 35
تحميل/عقوبات خاصمرتضى نشأت احمد36
محمد قاسم حسين محمد سعيد    37

محمد قاسم محمد كاظم    38

مروة احمد جدوع محمد   39

مريم احمد نعيم صالح   40

مقداد زيد ابراهيم جميل   41

مصطفى حسن جواد كاظم   42

مهتدى عدي عبد االمير جعفر   43
نرجس خاتون محمد جاسم ناصر  44
نيران يونس حميد رشيد  45
نور وسام شاكر مزهر  46

نور الهدى جعفر فرحان حسن47

هند عاصم محمد يونس48

وسام سعد هللا جابر محيسن49

وسيم محمود محمد محمود50


