
 الجامعة المستنصرٌة
 كلٌة القانون

 سم الدراسات العلٌا / القسم العامق
 6102 – 6106/ للعام الدراسً ت العلٌا الماجستٌر / القسم العامأسماء الطلبة المتقدمٌن للدراسا 

 

 ت
 اسم الطالب

 
 

 
 النتٌجة

 غياب صالح-نوري-عباس-االء  .0

 راسب ثانً-سالم-جاسم-احمد  .6

 راسب عبد-حمد-خلف-احمد  .3

 راسب امٌن-ٌاسٌن-قاسم-احمد  .4

 غياب عنٌد-كمٌل-جبار-ارٌج  .5

 راسب دبٌش-نعمة-ناصر-اسامة  .6

 ناجح داود-سلمان-جبار-اساور  .2

 راسب كاطع-مجٌفً-عطشان-اسعد  .8

 راسب فضالة-عٌال-جلٌل-افراح  .9

 راسب عبدهللا-عرٌبً-نوري-اكرم  .01

 راسب كاظم-عطوان-تركً-امجد  .00

 راسب مٌرة علً راعً حوٌزا  .06

 غياب حمزة-مجٌد-رشٌد-امٌر  .03

 راسب صالح-صلٌبً-طالب-اوس  .04

 راسب فرحان-علً-محسن-اٌات  .05

 راسب محمد-كامل-احمد-اٌالف  .06

 راسب فضالة-محمد-اٌسر-ءبرا  .02

 راسب عبد-سالم-صالح-بروج  .08

 راسب عباس-علً-اٌاد-بشائر  .09

 غياب رداد-ثابت-كفاح-تحسٌن  .61

 راسب ناصر-حاوي-حسٌن-تٌسٌر  .60

 غياب حافظ-حسن-بشٌر-ثامر  .66

 راسب حمٌدي-رحٌم-محمد-جعفر  .63

 راسب علً-حسن-سكران-حسن  .64

 راسب جاسم-حسن-عبدالواحد-حسنٌن  .65

 ناجح ابراهٌم-جمٌل-ٌونس-حسن  .66

 راسب عباس-ارحٌم-علً-حسٌن  .62

 راسب جبر-ساجت-طارش-حمٌد  .68

 راسب علوان-عباس-حسٌن-خالد  .69

 راسب كرٌم-طارق-حازم-دانٌا  .31

 غياب سلمان-كرٌم-حسٌن-دعاء  .30

 غش ساهً-حسان-صادق-دعاء  .36

 راسب خامه-انتٌش-عبد الحسٌن-دعاء  .33

 غياب سعٌد-علٌوي-ظاهر-رافد  .34
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 غياب موسى-محمد-طه-رائد  .35

 راسب هواس-ناصر-احمد-رحٌم  .36

 راسب عبد الرضا-عبد الزهرة-موفق-رسل  .32

 راسب حمٌد-عبدعلً-خالد-رشا  .38

 راسب فرمان-داود-مهدي-رشا  .39

 غياب طاهر-عبد الرضا-جبار-رغد  .41

 غياب كوركٌس-حنا-رعد-رند  .40

 راسب اسماعٌل-شوٌط-رحٌمة-زهراء  .46

 راسب زٌنل-محمد-زاهر-زهراء  .43

 راسب حسون-ذٌاب-كاظم-زهراء  .44

 راسب حسن-صبٌح-كرٌم-سارة  .45

 راسب غالم-عبود-سلٌم-ساره  .46

 غياب قادر-نادر-جاسم-سازان  .42

 غياب كاظم-جعفر-عبد الجبار-سامر  .48

 غياب حسٌن-كاظم-رضا-سجى  .49

 راسب عودة-صالح-كرٌم-سجى  .51

 راسب ابراهٌم-عبدالمجٌد-باسم-سرى  .50

 راسب فتحً-معمر-فتحً-سماء  .56

 راسب خلٌل-اسماعٌل-عدنان-سهٌر  .53

 غياب عامر-عبد-جبار-سوزان  .54

 راسب منصور-شمه-عبدالخالق-سوزان  .55

 راسب محمد-جاسم-محمد-سٌف  .56

 راسب حسون-محمد-هاشم-سٌف  .52

 راسب جواد-علً-حسن-شهد  .58

 راسب محمود-ابراهٌم-صالح-شهد  .59

 راسب علً-ورٌوص-حسن-صباج  .61

 راسب حمزة-لفتة-كاظم-صفاء  .60

 راسب حسٌن-عباس-سعد-طه  .66

 راسب مجٌسر-نادم-شبوط-عادل  .63

 راسب عنٌبج-دٌوان-عذاب-عامر  .64

 راسب كهٌه-حسٌن-محمد-عامر  .65

 راسب عفرٌت-عطار-حامد-عباس  .66

 راسب مري-قاطع-خضٌر-عباس  .62
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 راسب رفش-زاٌد-محمد-عبد الكاظم  .68

 راسب طه-ابراهٌم-جلٌل-عبٌده  .69

 راسب حرٌب-محسن-حٌدر-عالء  .21

 راسب عوٌد-مزعل-فالح-عالء  .20

 راسب جمال-عباس-محمود-عالء  .26

 راسب ٌاسٌن-طه-سالم-علً  .23

 غياب عبود-صباح-عباس-علً  .24

 راسب عنبر-عبد-عباس-علً  .25

 راسب ثكب-لفته-كاظم-علً  .26

 راسب فاضل-عبد هللا-قاسم-عمار  .22

 راسب عباس-جاسم-عبداالمٌر-غادة  .28

 راسب غانم-بدن-سكر-غانم  .29

 راسب فرحان-عبد-شاكر-فائزة  .81

 راسب عبد الشاه-راضً-حسن-فالح  .80

 راسب عامر-هداب-عبد الرضا-فالح  .86

 راسب والً-عبد الهادي-رسول-فؤاد  .83

 راسب احمد-معروف-احمد-كاكل  .84

 راسب راضً-عبدالكاظم-ثائر-كرار  .85

 غياب سعد-حسن-عبد-كوثر  .86

 راسب عواد-نوري-علً-الرا  .82

 راسب محمد-جاسم-لطٌف-الرا , .88

 راسب زبون-علٌوي-حسون-لورا  .89

 راسب عبدالكرٌم-نومان-سعد-مارٌه  .91

 راسب جمعة-احمد-شهاب-ماهر  .90

 راسب ملكاط-حمود-غازي-مبارك  .96

 ناجح رمضان-توفٌق-جبار-محمد  .93

 غياب علً-عبدهللا-خلٌل-محمد  .94

 راسب روٌش-حرز-سلمان-محمد  .95

 غياب شلغم-كركان-عادل-محمد  .96

 غياب محمد-عبد العزٌز-محمد  .92

 راسب هادي-وهٌب-عبد الكرٌم-محمد  .98

 غياب فاضل-صالح-علً-محمد  .99

 غياب شٌحان-محمود-علً-محمد  .011
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 غياب ٌاسٌن-محمد-عمر-محمد  .010

 غياب حسٌن-علً-ٌحٌى-محمد  .016

 غياب عبدهللا-كاظم-قاسم-محمود  .013

 ناجح هامل-الزم-جبار-مرتضى  .014

 راسب صبر-عبد-سعدون-مرتضى  .015

 راسب دٌوان-خٌر هللا-فاضل-مرتضى  .016

 راسب سلمان-ناجً-سعدون-مرٌم  .012

 راسب عبد  الحسن-جبار-قاسم-مرٌم  .018

 راسب محٌسن-حسان-برغش-مصطفى  .019

 غياب شناوة-حسٌن-حافظ-مصطفى  .001

 راسب حسن-محمد رضا-صفاء-مصطفى  .000

 راسب جواد-رشٌد-فائز-مصطفى  .006

 غياب هادي-حسن-هادي-مصطفى  .003

 راسب رزن-زٌدان-عبد الرضا-معد  .004

 راسب محسن-شبلً-حمٌد-منار  .005

 غياب لطٌف-محمود-جعفر-منى  .006

 راسب حاجم-رسن-رٌاض-منى  .002

008.  
عبد -عبد المجٌد-عبد القادر-مٌساء
 القادر

 راسب

 راسب علً-حسٌن-درٌول-مٌنه  .009

 راسب رحٌم-حمه-اورحمان-نضال  .061

 راسب علً-شلتاغ-عبد-نهاد  .060

 راسب جاسم-عبد اللطٌف-صباح-نور  .066

 راسب فعل-صبر-عبد الرضا-نور  .063

 راسب صغٌر-مجٌد-فاضل-نور  .064

 راسب كاظم-حسٌن-عبد االمٌر-هادي  .065

 ناجح فاضل-محمد-قاسم-هاله  .066

 راسب -هبة علً جار هللا عبد هللا  .062

 راسب حوٌز-راعً-علً-هبة  .068

 راسب محسن-حمٌد-كرٌم-هبه  .069

 راسب غنً-صالح-ناجً-هبه  .031

 راسب جالب-ثانً-كرٌم-هدى  .030

 راسب جابر-مهدي-صالح-هدٌر  .036
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 راسب دروٌش-عبدهللا-حاتم-وجدان  .033

 راسب رضا-محمد-جبار-وسن  .034

 راسب عبدهللا-علً-مصطفى-وصف  .035

 راسب محمد-عبدهللا-رعد-ٌاسر  .036

 راسب فرحان-احمد-كوان-ٌاسر  .032

 غياب علً-ناٌف-مهدي-ٌاسر  .038

 راسب خالد-حمد-عبد العباس-ٌاسمٌن  .039

 راسب عباس-باقر-عبدالكرٌم-ٌسر  .041

 راسب خماس-عبد هللا-صبار-ٌسرى % .040

 راسب عبد الحسن-جعفر-علً  .046
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