
  

  

  

  

  

  الجامعة المستنصریة
  كلیة القانون

  )٢٠١٦/٢٠١٧(النتائج النھائیة للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 
  )أ(شعبة 

  

  النتیجة  اسم الطالب  ت
  ناجح اآلء محمد إبراھیم حمادي   .١
  ناجح ابتسام علي داود سلمان   .٢
  ناجح  إبرار محمد طھ حسن    .٣
  ناجح  احمد جابر علوان كشیش   .٤
  ناجح  محمد علي ھادياحمد حیدر    .٥
  ناجح  احمد سعد عبد كاظم   .٦
  معید احمد عبید عمران عواد   .٧
  ناجح احمد علي نایف جاسم   .٨
  ناجح احمد غالب طعمھ سلمان   .٩

  ناجح  احمد فاضل عباس مزبان .١٠
  ناجح  احمد كاطع سدخان صابر .١١
  معید  احمد كریم عمران كاظم .١٢
  معید  ادھم إبراھیم عیسى جبر .١٣
  ناجح  عبودإسراء ثائر حسن  .١٤
  ناجح إسراء حسین جاسم ابوحمید .١٥
  ناجح  إسراء حیدر مھاوي جاسم .١٦
  ناجح  إسراء طالب عودة علي .١٧
  ناجح إسراء كرار عباس علوان .١٨
  معید  اسراء محمد رحیم جاسم .١٩
  ناجح  أسماء مكي دباش سمیر .٢٠
  ناجح  أسیل طالب ابراھیم احمد .٢١
  ناجح أسیل علي مربد مرھج .٢٢
  ناجح داودآصالھ خالد راكع  .٢٣
  ناجح اماني مثنى احمد خماس .٢٤



  
  الجامعة المستنصریة

  كلیة القانون
  )٢٠١٦/٢٠١٧(النتائج النھائیة للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 

  )أ(شعبة 
  

  النتیجة  اسم الطالب  ت
  معید امیر صاحب خزعل علیوي .٢٥
  ناجح  انھار رحیم ظاھر محسن .٢٦
  ناجح  أوراس عباس عبد عباس .٢٧
  ناجح  ابت جاسم سعدون نآیات  .٢٨
  ناجح ایة حسن عبد المعطي جواد .٢٩
  ناجح آیة خالد عبد الرضا علي .٣٠
  ناجح أیة علي صبحي كاظم .٣١
  ناجح أیة محمد احمد إبراھیم  .٣٢
  ناجح ایة محمد جمیل محسن .٣٣
  معید ایة وضاح ابراھیم رحومي .٣٤
  معید براء سعید حمید علوان  .٣٥
  ناجح  براء عباس علوان  خماس .٣٦
  معید بھاء فالح حمید جاجان .٣٧
  معید بنین حسین ھادي حسن .٣٨
  ناجح بینات عدنان حسین عباس  .٣٩
  ناجح  تبارك احمد فاضل سعد  .٤٠
  ناجح  تمارة مؤید سامي مطر .٤١
  ناجح  جاسم فانوص جاسم علي .٤٢
  معید  جعفر فرید مراد عباس  .٤٣
  معید  جالل عباس غالي شتیت .٤٤
  ناجح  حاتم  كریم محمد عبد .٤٥
  ناجح  حاتم فاضل بنوي  جاسم .٤٦
  ناجح  حسن عبد الرزاق حسن عبد هللا .٤٧
  معید حسین ابراھیم ستار شاطي  .٤٨
  معید حسین عالوي عبیس نصیف .٤٩
  معید حسین علي بجاي حالوة .٥٠
  ناجح  حسین عبد الخالق  عباس  محمد علي .٥١
  ناجح  حسین عبد الرزاق علي عبد الصاحب .٥٢

  



  الجامعة المستنصریة
  القانونكلیة 

  )٢٠١٦/٢٠١٧(النتائج النھائیة للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 
  )أ(شعبة 

  ناجح حسین علي شاكر رسن .٥٣
  ناجح حسین علي عبد الرسول كاظم .٥٤
  ناجح حسین علي كاظم رعید .٥٥
  ناجح حسین غسان محمد حامد .٥٦
  ناجح حسین نعمان صلیجي عبد الكریم .٥٧
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  المستنصریةالجامعة 
  كلیة القانون

  )٢٠١٦/٢٠١٧(النتائج النھائیة للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 
  )ب(شعبة

  النتیجة  اسم الطالب  ت
  ناجح حمزة خضر محمود محمد   .١
  ناجح حنان دیوان مشنھص جدوع   .٢
  ناجح  حنان ھادي ابراھیم حمداني   .٣
  ناجح  حنین عادل إبراھیم عبد هللا   .٤
  معید علوان حنین محسن حسین    .٥
  معید حنین ناظم عباس حسین   .٦
  ناجح  حوراء رحیم محیسن جفیح   .٧
  ناجح حیدر ضعیف بشیر ربیع   .٨
  ناجح  خلف ناظم جاسم صلبوخ   .٩

  ناجح دالیا یحي محمد جواد .١٠
  ناجح  دعاء جبار كاظم ناصر .١١
  ناجح  دیانا صبحي صیھود خلف .١٢
  ناجح  رائد جاسم منخي جبر  .١٣
  ناجح  رسل حسن مانع زویر .١٤
  ناجح  رسل سھیل نجم عبود .١٥
  ناجح  رسل طالب علي نجم .١٦
  ناجح  رسل فؤاد حمد صالح .١٧
  معید رسول شاكر محمود رشید .١٨
  معید  رسول عبد االمیر سلمان عذیر .١٩
  ناجح  رسول محسن موزان محمد  .٢٠
  معید رضا علي خرباط محمد .٢١
  ناجح  رعد عبد هللا سلطان جسام .٢٢
  ناجح  رفل ایاد احمد داود .٢٣
  ناجح  جواد عیسى محسارفل  .٢٤
  ناجح  رنا جواد كاظم ثامر .٢٥
  ناجح رنا ضاري یاسین طھ .٢٦
  معید  رند ریاض حسین حسن .٢٧



  الجامعة المستنصریة
  كلیة القانون

  )٢٠١٦/٢٠١٧(النتائج النھائیة للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 
  )ب(شعبة

  النتیجة  اسم الطالب  ت
  ناجح  رھام نجاح فرحان محمد .٢٨
  ناجح  رونق احمد عبد الوھاب عبدالكریم .٢٩
  معید  رونق جاسم علي مامي .٣٠
  ناجح  ریام عبد األمیر كاظم نزال .٣١
  ناجح  ریم جمال ناصر جاسم  .٣٢
  ناجح  زھراء خالد طارش عودة .٣٣
  ناجح  زھراء رحیم نعمة زیارة .٣٤
  ناجح  زھراء عبد الحسین عبد الرضا عبد الحسین .٣٥
  ناجح  زھراء عطا عباس موسى .٣٦
  ناجح  زھراء فالح سلوم خضیر .٣٧
  ناجح  زھراء محمد عبد الحسن جاسم  .٣٨
  ناجح  زھراء قیس مختاض علي .٣٩
  معید  زید فاضل عبد الزھرة صالح .٤٠
  ناجح  زید محمد ذیاب مطلك .٤١
  ناجح  زینب حسن حسین مزعل .٤٢
  ناجح  زینب حیدر ثامر علي .٤٣
  ناجح  زینب دلیان غضبان سلیمھ .٤٤
  ناجح  زینب رباح محمد محیبس .٤٥
  ناجح  زینب سھیل غانم صالح .٤٦
  معید  زینب شلش جبر  حسن .٤٧
  ناجح  زینب علي خلف ھاشم  .٤٨
  معید  زینب عالوي جبر بعیوي .٤٩
  ناجح  زینب عماد واحد رسن .٥٠
  ناجح  ةالح عبد السادفزینب محمد  .٥١
  ناجح  زینب محي شالكة محسن  .٥٢
  ناجح  زینة عبد الرضا نجم عبد .٥٣
  ناجح  قاسم محمد فھد ةسار .٥٤
  ناجح  ضیاء عبد الحسن باقرسارة  .٥٥
  ناجح  محمد رشید مھدي ةسار .٥٦
  معید  سالي صباح فاضل داود .٥٧
  ناجح  سجاد جلیل سلمان  كاطع .٥٨



  الجامعة المستنصریة
  كلیة القانون

  )٢٠١٦/٢٠١٧(النتائج النھائیة للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 
  )ب(شعبة

  النتیجة  اسم الطالب  ت
  ناجح  سجى صادق رشید عباس .٥٩
  ناجح  سجى طالب عبد محمد .٦٠
  ناجح سجى عبید سالمھ علي .٦١
  معید  سجى فواز مسلط مھدي .٦٢
  ناجح  سجى نعیم عبد الحسن كرم .٦٣

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  الجامعة المستنصریة

  كلیة القانون
  )٢٠١٦/٢٠١٧(النتائج النھائیة للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 

  )ج(شعبة
  النتیجة  اسم الطالب  ت
  ناجح  سجى عبد الوھاب محمود إبراھیم    .١
  ناجح  سرى عدنان عباس حسن    .٢
  ناجح  سرى مھدي علي شحیتان   .٣
  ناجح  سعدیة كتاب عبید  حویضر    .٤
  ناجح  سما ایاد حسن  عبد هللا   .٥
  ناجح  سمر سالم نجم عبد   .٦
  ناجح  علي سناء خلیل إبراھیم محمد   .٧
  ناجح  سیف رائد عباس ابراھیم    .٨
  معید  عباس سیف سعد خضیر   .٩

  معید  سیف عواد دھیش .١٠
  ناجح  شذى زامل حسن علوان .١١
  ناجح  شمس طھ حمید مجید .١٢
  ناجح  شھد شجاع عبد الصاحب جاسم .١٣
  ناجح  شھد علي جرو حافظ .١٤
  ناجح  شوق ستار لطیف حسن .١٥
  ناجح  شیماء ثائر ابراھیم احمد .١٦
  ناجح  شیماء سالم حامد طاھر  .١٧
  ناجح  شیماء عماد حسین عزت .١٨
  ناجح  فالح صالح  حمد صالح .١٩
  ناجح  صفا احمد فوزي طعمة  .٢٠
  ناجح  صفا فاضل قاسم سلمان .٢١
  معید  صفاء زھیر فھمي عبد الرحمن .٢٢
  معید  صھیب لؤي حاتم سلمان  .٢٣
  ناجح  ضحى قاسم محمد علي .٢٤
  ناجح  ضحى ھیثم  الزم كاظم  .٢٥
  ناجح  ضرغام فرات كاظم مطر .٢٦
  معید  طارق نبیل سامي ذیاب .٢٧

  المستنصریةالجامعة 
  كلیة القانون



  )٢٠١٦/٢٠١٧(النتائج النھائیة للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 
  )ج(شعبة

  النتیجة  اسم الطالب  ت
  ناجح  طیبة ثمین عبید رضا .٢٨
  ناجح  طیبة عادل عباس طھ .٢٩
  ناجح ن حمدیطیبة كریم حس .٣٠
  معید  عامر علي زین الدین عبد .٣١
  ناجح  عامر فاضل عبد علي حمود .٣٢
  مؤجل  عباس فاضل حسین شیحان .٣٣
  ناجح  عبد الرحمن لیث عبد الجبار علي .٣٤
  مؤجل  عبد الرحمن حسین فالح ساجت .٣٥
  ناجح  عبد السالم ذیاب اسود جعفر .٣٦
  ناجح  عبد هللا سعد محمد عزیز .٣٧
  ناجح  عبد هللا صفاء محمد عبد الغفور .٣٨
  ناجح  عبدهللا الجلیل عاید عبد القادر  .٣٩
  ناجح  علوانعذراء كامل حسین  .٤٠
  ناجح  عز الدین عبد الرحیم عوید عبید .٤١
  ناجح  عقیل عبد السادة كاظم عجالن .٤٢
  معید  علي حامد عبد زید علي .٤٣
  ناجح  علي حسین جیاد حاجم .٤٤
  ناجح  علي رضا عبد شندي .٤٥
  ناجح  علي فالح حسن راضي .٤٦
  ناجح    علي كاظم جواد كاظم .٤٧
  معید  علي الزم جاسم محمد .٤٨
  معید  سلمانعلي لطیف تقي  .٤٩
  معید  علیاء مظھر رشید خلف .٥٠
  ناجح  عمر عبد الوھاب عبد  فھد .٥١
  ناجح  عال ھادي مرزه رضا .٥٢
  ناجح  غفران جبار جاسم بالسم .٥٣
  ناجح  غفران حسین محمد سرحان .٥٤
  ناجح  غفران مصطفى كامل خماس .٥٥
  ناجح  فاطمة جواد حیدر قادر .٥٦
  ناجح  فاطمة حسین علي جاسم .٥٧
  ناجح  الفيفاطمة رشید مھدي  .٥٨

  الجامعة المستنصریة
  كلیة القانون



  )٢٠١٦/٢٠١٧(النتائج النھائیة للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 
  )ج(شعبة

  النتیجة  اسم الطالب  ت
  معید  فاطمة عبد الرسول عبد االمیر عباس .٥٩
  ناجح  فاطمة عبد كاطع سلمان .٦٠
  ناجح  فرح خضر عباس حسین .٦١
  ناجح  فرح سامر حمید جاسم .٦٢
  ناجح  قاسم صاحي امشیخم حسین .٦٣
  ناجح  كرار جمال صادق قاسم .٦٤
  مؤجل  كرار محمد عبد الرضا محمد .٦٥

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  الجامعة المستنصریة

  كلیة القانون
  )٢٠١٦/٢٠١٧(النتائج النھائیة للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 

  )د(شعبة
  النتیجة  اسم الطالب  ت
  معید  لمى قاسم علوان ھادي   .١
  ناجح  جار هللالمیاء إبراھیم إسماعیل    .٢
  مؤجل  مجتبى جاسم داغر حریبي   .٣
  ناجح  مجتبى محمد عبد الرحمن زیاد   .٤
  معید  محسن حمدان مجید منخي   .٥
  ناجح  محمد جاسم واشي كاظم   .٦
  ناجح  محمد حسن علي عتب   .٧
  ناجح محمد سعد محمد عزیز   .٨
  ناجح  محمد علي عبد حسین   .٩
  معید  محمد فھد الیاس داود .١٠
  ناجح  مرتضى كریم خلف صالح .١١
  معید  مرتضى محمد شوقي جابر جواد .١٢
  معید  مرتضى میثاق عبد الكریم نوشاد .١٣
  معید  مروة قحطان ابراھیم صالح .١٤
  ناجح  مروه مرفأ علي خلف .١٥
  ناجح  مریم احمد عبد الغني محمد .١٦
  ناجح  مریم ثامر محمد نعمة .١٧
  ناجح  مریم عبد محمود محیسن .١٨
  ناجح  خلیبص عبیدمصطفى ثجیل  .١٩
  معید  مصطفى رحمن حسین علي .٢٠
  معید  مصطفى عامر حمید رشید .٢١
  معید  مصطفى عالوي كاظم عیسى  .٢٢
  ناجح  فرحان مصطفى قاسم عبد .٢٣
  معید  منتظر جعفر عبد علي .٢٤
  ناجح  منتظر فائق ضیدان وھب .٢٥
  معید  مھا عبد الكریم حمید .٢٦
  ناجح  مھند جبار طعمة خلف .٢٧



  الجامعة المستنصریة
  كلیة القانون

  )٢٠١٦/٢٠١٧(النتائج النھائیة للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 
  )د(شعبة

  النتیجة  اسم الطالب  ت
  ناجح  مھند خالد طعان جاسم .٢٨
  ناجح  منتھى محسن وحل علوان .٢٩
  ناجح  مھند شعبان ھاشم نایل .٣٠
  ناجح  حمد جاسم حماديممھیمن  .٣١
  معید  میادة ملوح جابر عزیز  .٣٢
  ناجح  سلیم سھیلمیس نزیھ  .٣٣
  ناجح  میالد عباس علي سالم .٣٤
  ناجح  میالن سمیر حمید علوان .٣٥
  ناجح  نبأ خالد موحي بشارة .٣٦
  ناجح  نبأ عبد الرضا جعفر علي .٣٧
  ناجح  نبأ علي إبراھیم مجید .٣٨
  ناجح  نبع یاسر كاظم راضي .٣٩
  ناجح  ندى علي عنید كاظم .٤٠
  معید  نرجس یوسف جبار حسین .٤١
  ناجح  نھى محمود علوان مرعي .٤٢
  ناجح  نور اسعد ذیاب جبر .٤٣
  ناجح  نور الھدى عزام عبد سعید .٤٤
  ناجح  نور الھدى نصیف جاسم جبر .٤٥
  ناجح  نور سھیل محمد جاسم .٤٦
  ناجح  نور عبد السالم عزت محمد .٤٧
  ناجح  نور كمال فرج محمد .٤٨
  ناجح  نورا احمد حمھ خان كاكھ خان .٤٩
  ناجح  نورا عبد الستار كریم حسین .٥٠
  ناجح  عبد الوھاب رشیدنورس موفق  .٥١
  معید  ھالي علي عودة احمود .٥٢
  ناجح  ھبة هللا ریاض عبد هللا عالوي .٥٣
  معید  ھبة سعد عباس حسین .٥٤
  ناجح  ھدى یحیى رحمھ عطیھ .٥٥
  معید ھدیر اكرم خلیل حسوني .٥٦
  ناجح  ھدیر إسماعیل مطیر حاجم .٥٧
  معید وائل علي ناھي حسن .٥٨



  الجامعة المستنصریة
  كلیة القانون

  )٢٠١٦/٢٠١٧(النتائج النھائیة للمرحلة الثالثة للعام الدراسي 
  )د(شعبة

  النتیجة  اسم الطالب  ت
  معید  وائل كاظم ناجي لھواك  .٥٩
  ناجح  ودیان علي حسین إسماعیل .٦٠
  ناجح عبد األمیر ملورود ثامر كا .٦١
  ناجح یاسمین عباس إسماعیل كسار .٦٢
  ناجح  یسرى حبیب سلمان جوده .٦٣

 

 


