
المالحظاتاسم اطالبت

ابراهيم كاظم محمود حسين1

احمد ابراهيم اسماعيل علي2

احمد باسم لطيف محمد3

احمد جمال علي شاهين4

احمد خضير عباس احمد5

احمد سعدون شاكر نصيف6

احمد كهالن عبد احمد7

اسراء محمد زنو جار هللا8

امنة محمد عواد كاظم9

اية خالد مولود غايب10

ايمن صالح سلمان ياس11

بان زيد خلف علي12

جواد احمد جواد علوان13

جوان سعد حكمة الماس الجاف14

حاتم كريم محمد عبد15

حنين مثنى ابراهيم خليل16

حيدر اياد حسين علي17

حيدر سالم ابراهيم فاضل18

دعاء وليد كاظم مهدي19

رانية خالد كاظم سلمان20

رائد عبد هللا ياسين احمد21

رشا منير مظهر خزعل22

زينب سعد حاتم رشيد23

زينب عبد االله حسين خليل24

سحر نوري جاسم كاظم25

سعد عبد علوان ضعن26

سعد مصطفى غيدان حسن27
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سفيان غضبان خزعل شبيب28

سمر سمير حسن هاشم29

سناء يوسف مالزم علي30

شروق صباح صالح علوان31

شيماء سعدي ابراهيم32

عبد الرحمن جار هللا حسن اسماعيل33

عبد هللا عدنان خليل حمادة34

علي اسعد علي كاطع35

علي جالل ناجي حسين36

علي ريسان رشاد علي37

علي صدام فهد رشيد38

علي عامر عبد القادر عبد الرزاق39

غادة احمد مجيد احمد40

غيث علي عبد الحسين حميد41

لؤي عباس ملحان خلف42

مأب زياد احمد هزاع43

محمد حسين علوان حسين44

محمد جليل ابراهيم عواد45

محمد رعد محمود جمعة46

محمد عدنان علي حسين47

محمد مهدي حسوني محمود48

مريم ضياء عبد االمير صالح49

مصطفى صادق جعفر خميس50

مصطفى عامر مجيد عثمان51

مصطفى كريم علوان حسين52

هاجر وليد ابراهيم خضر53

مستوفية في مادة العمل والضمان 

للمرحلة الرابعة (االجتماعي



المالحظاتاسم اطالبت

1
احمد عامر ابراهيم

2
احمد عبد الحكيم عامر عبد

اسامة عبد الجليل موسى يعقوب 3

اسامة عبد الرحمن حسن علي 4

اكرام سلمان عبد هللا جوعان5

الحمزة عبد الكريم كاظم نصيف 6

ايهاب زيد خلف علي7

تبارك كريم حمودي محمد8

جاسم محمد عبد الرضا علي9

جاسم نصيف جاسم محمد10

جيالن حافظ مهدي صالح11

حسن فريد محمد جعفر12

حسين باسم محمد ماجد13

حسين فاضل اسماعيل مزعل14

حمزة علي حمودي علي15

حيدر صفاء محمد علوان16

دعاء عدنان عبد خلف17

ذو الفقار باسم علي عبود18

رسول احمد جار هللا عناد19

رياض باقر عبد الحسن عبد علي20

زكريا يحيى عبد هللا جاسم21

زيدون عبدالسالم محمد صالح22

سرى هيثم خليفة مجيد23

سعد حميد علي عباس24

سفيان صباح عبد هللا حسن25

سيف سعد كاظم خميس26

سيف صالح مهدي صالح27

عبد هللا مجيد ياسين عبيد28
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عراق عقيل حميد29

علي عاشور دانوك رشيد30

علي عصام صبحي سهيل31

علي محمد حمود محمد32

عمر خليل ابراهيم محمود33

34
عمر عماد نيازي عبد الحميد

فاطمة حازم داود سلمان35

فائز مهجهج احمد ناصر36

فراس محمود ياسين مطلك37

قتيبة عويد حسين سعيد38

كرار ثامر هادي حسين39

محمد حسن ابراهيم علي40

41
محمد رحيم زغير عارية

محمد مزهر علوان جبر42

مروان فارس محمد جاسم43

مصطفى ماهر حميد مجيد44

مصطفى محمد حسين احمد 45

منيع محمد جميل عبد هللا خليل46

مهند عبد الودود فليح محسن47

نبيل عيسى عمران عبد هللا48

نوال عبدالرزاق عبدالجبار محمد49

نور عارف حكمت مهدي50

هيثم عبد خليل ابراهيم51

ياسمين مهند عبد الرزاق جميل52



اسم اطالبت

اثير ذياب عباس علي1

احمد حسين جاسم محمد2

احمد حمزة غزال خضير3

احمد حيدر حسين حسيب4

احمد سالم منصور5

احمد عبد الباسط حسين محمد6

احمد كامل داود حسن7

اسامة جليل ابراهيم كاظم8

اسحاق فاضل اسماعيل احمد9

اية عصام حميد سلطان10

براق قاسم جليل مجيد11

جاسم محمد ناظم عباس12

حازم حمدان حسين عبد الحسين13

حسن احسان فليح حميد14

حسن رشيد جخيور محمد15

حسين عبد هللا علي عسكور16

رسال محمود وهيب17

رقية علي محمد علي18

زهراء لطيف شجاع احمد19

سرمد ثامر محمد فرحان20

سعاد مهدي صالح جاسم21

شهد قيس حسين سلطان22

صفا قحطان مصحب حسين23

طارق زياد عبد هللا سعيد24

طه محمد عبد الخالق محمد25
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عقيل جميل ابراهيم داود26

علي سامي حمد عبد هللا27

علي صالح صالح قدوري28

علي كاظم خلف علي29

علي محمد عبد الوهاب محمد30

علي محمود مطشر محمود31

علي نجم عبود ياس32

عمر سليمان قحطان علوان33

محمد حسن هادي قدوري34

محمد خليفة عناد كريم35

محمد شهاب احمد شهاب36

37
محمد علي حمد لطيف

محمد قدوري هادي عبد علي38

مخلد زيد علي 39

مشتاق عبد الرضا باقر علي40

مصطفى حسين خضير عباس41

مصطفى هيثم قاسم محمد42

مقداد ذياب عنبر عبد43

نور الهدى عدنان محمد ابراهيم44

وسام هيالن مطشر نجم45

وسن كاظم عباس محسن46

وفاء كاظم جاسم مريوش47

ياسين محمد سعيد سلمان48

وديان ثامر جلوب هيجل49

وسام فاروق حميد سلطان50

هالة زهير جميل مهدي51

هالة علي حمد حسن52



المالحظات

راسب

+ راسب مرحلة رابعة 

راسب بمادة التحميل 

 (العقوبات الخاص)

للمرحلة الثالثة
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اسم اطالبت

مروان فارس محمد جاسم1

محمد حسن ابراهيم 2

مخلد زيد علي3

فائز مهجهج احمد ناصر4

قتيبة عويد حسين سعيد5

عراق عقيل حميد6

باسم حانم علي 7

شيماء سعدي ابراهيم 8

للمرحلة  (القانون التجاري)و  (االحوال الشخصية والمواريث)مطالب 

الثانية

للمرحلة الثانية  (القانون التجاري  )مطالب 

للمرحلة الثانية  (القانون التجاري  )مطالبة 

للمرحلة  (القانون التجاري)و  (االحوال الشخصية والمواريث)مطالب 

الثانية

للمرحلة  (القانون التجاري)و  (االحوال الشخصية والمواريث)مطالب 

الثانية

  2019/2020المقاصة العلمية للعام الدراسي 

المادة

للمرحلة  (القانون التجاري)و  (االحوال الشخصية والمواريث)مطالب 

الثانية

للمرحلة  (القانون التجاري)و  (االحوال الشخصية والمواريث)مطالب 

الثانية

للمرحلة  (القانون التجاري)و  (االحوال الشخصية والمواريث)مطالب 

الثانية



المالحظات

بموجب االمر االداري 

 في 25م .بالعدد ت

9/8/2020

بموجب االمر االداري 

 في 25م .بالعدد ت

9/8/2020

بموجب االمر االداري 

 في 25م .بالعدد ت

9/8/2020

بموجب االمر االداري 

 في 25م .بالعدد ت

9/8/2020

بموجب االمر االداري 

 في 25م .بالعدد ت

9/8/2020

بموجب االمر االداري 

 في 25م .بالعدد ت

9/8/2020

بموجب االمر االداري 

 في 25م .بالعدد ت

9/8/2020

بموجب االمر االداري 

 في 25م .بالعدد ت

9/8/2020

  2019/2020المقاصة العلمية للعام الدراسي 



اسم اطالبت

احمد عبد الباسط حسين محمد1

محمد علي حمد لطيف2

محمد قدوري هادي عبد علي3

علي محمود مطشر محمود4

وسام فاروق حميد سلطان5

احمد عامر ابراهيم6

اسماعيل محمد حسن كطوان7

القانون االداري قتيبة عويد حسين سعيد8

  2019/2020 (الناجحون بالعبور)اسماء الطلبة المطالبن بمواد المرحلة الثانية 

المادة

العقوبات العام+ القانون المدني 

القانون االداري+ العقوبات العام 

القانون االداري

العقوبات العام

العقوبات العام

القانون المدني  

االنكليزي+ العقوبات العام 



المالحظات

  2019/2020 (الناجحون بالعبور)اسماء الطلبة المطالبن بمواد المرحلة الثانية 


