
الدراسات الصباحیة 
  العام الدراسي 

 )٢٠١٦/٢٠١٧ (  

اجلامعة 
  املستنصرية 
  كلية القانون

( شعبة 

  )  أ
  أسماء طلبة المرحلة األولى 

  النتیجة  اسم الطالب  ت
  ناجح  إبراھیم عبد الزھرة علي جبر    .١
  /  احمد جاسم خلف فزع   .٢

  ناجح  احمد حامد تمر بندر    .٣
  معید  احمد سامي احمد جاسم    .٤
  ناجح  احمد سعد داود سلمان   .٥
  /  احمد سلمان عبد علي جواد    .٦

  ناجح  احمد صباح غازي تومان    .٧
  ناجح  احمد علي محیبس خالوي   .٨
  /  احمد لطیف حسین علي    .٩
  ناجح  أدیان فؤاد حمزة عبد الوھاب .١٠
  ناجح  إسراء حسن علوان كاظم  .١١
  معید  إسراء عبد الكریم عذاري دخن .١٢
  ناجح  عبطانإسراء عوید عبید  .١٣
  /  إسراء قاسم كاظم حسن  .١٤

  ناجح  إسالم ساجد مطشر حمد .١٥
إسماعیل عبد الجلیل إسماعیل  .١٦

  معید  حسن 

  ناجح  الزھراء عبد الكریم محمد جبر .١٧
  معید  أمیر علي كاظم محمد  .١٨
  ناجح  انجي فاضل جمیل علي  .١٩
  ناجح  أنوار فاضل حسون فاخر  .٢٠
 ناجح  آیة احمد جار هللا فزع .٢١

  ناجح  جبار حسن جاسمآیة  .٢٢
  ناجح  آیة حسنین خلیل إبراھیم  .٢٣
  ناجح  آیة حیدر مالك صادق .٢٤
  /  آیة زید محمد إبراھیم .٢٥
  معید  آیة علي مجید نعمة .٢٦



الدراسات الصباحیة 
  العام الدراسي 

 )٢٠١٦/٢٠١٧ (  

اجلامعة 
  املستنصرية 
  كلية القانون

( شعبة 

  )  أ
  أسماء طلبة المرحلة األولى 

  النتیجة  الطالباسم   ت
  /   آیة كمال ماجد سالم .٢٧

  ناجح  آیة محمد إبراھیم علي .٢٨
  ناجح  أیمان جمعة عبد الكریم حنین .٢٩
إیناس عبد الوھاب عبد الرزاق  .٣٠

  ناجح  جاسم

  ناجح  باسم علي یونس نعمة  .٣١
  ناجح  براء سالم لطیف مھدي .٣٢
 ناجح  براء فالح دللي جراد  .٣٣

  ناجح  بالل محمود شھاب حمد  .٣٤
  /  تبارك صادق ھالل صبح .٣٥

  ناجح  تبارك علي جلیل عبد الرحیم  .٣٦
  ناجح  تبارك عمر شمسي غایب .٣٧
  ناجح  تبارك قاسم ھادي صالح .٣٨
  ناجح  تقى محمد رضا كاظم نجم  .٣٩
  معید  تمارة حیدر خلیل كاظم .٤٠
  معید  جاسم عبد الرحمن یعقوب سعید .٤١
  ناجح  حردان رافد جاسم محمد .٤٢
  /  حسین ستار حسین سلمان .٤٣

حسین عبد األمیر كاظم عبد  .٤٤
  /  الحسین

  ناجح  حسین عبد الھادي عبد محمود .٤٥
  معید  حسین عصام طالب توفیق .٤٦
  معید  حسین علي فوزي ھاشم  .٤٧
  معید  حسین قاسم ھاشم غافل .٤٨
  /  حسین علي عبد الحسین .٤٩
  معید  حسین محمد فاضل كاظم .٥٠

  /  حفصة احمد جاسم محمد  .٥١
  //  حمزة مكي معیش علي .٥٢

 



  الدراسات الصباحیة 
  العام الدراسي 

 )٢٠١٦/٢٠١٧ (  

اجلامعة 
  املستنصرية 
  كلية القانون

( شعبة 

  )  ب
  أسماء طلبة المرحلة األولى 

    النتیجة    اسم الطالب  ت
  ناجح  حنان حسون خضیر حمد  .٥٣
  ناجح  حنین احمد صباح فخري .٥٤
  ناجح  حنین سمیر حربي سدخان  .٥٥
  ناجح  حنین صادق مھدي شعبان  .٥٦
  /  حنین معن مطشر غضبان  .٥٧
  معید  حوراء إبراھیم محمد موسى  .٥٨
  ناجح  حوراء احمد عجیل عبد  .٥٩
  /    حوراء خضیر عباس احمد  .٦٠
  ناجح  حیدر علي نرمان زبن .٦١
  /  خالد عبد السالم محمد قدوري .٦٢
  ناجح  ختام محمد زغیر تقي  .٦٣
  ناجح  خولة خالد عبد الجبار إبراھیم .٦٤
  معید  حویلدالیا عالء عبد علي  .٦٥
  ناجح  دعاء حكمت نوشي محمد  .٦٦
  ناجح  ذو الفقار كریم یسر خریبط .٦٧
  ناجح  رسل خالد ھاشم مزعل .٦٨
  ناجح  رسل علي شاكر احمد  .٦٩
  ناجح  رسل محمد خلیل محمد  .٧٠
  ناجح  رسل نافع خلف غریب .٧١
  معید  رسول نوشي نعیمة صخي  .٧٢
  ناجح  رغد محمد فرج زغیر .٧٣
  معید  رغدة حسین نجم عبد هللا  .٧٤
  ناجح  رفل محمد عبد هللا عیسى .٧٥



  الدراسات الصباحیة 
  العام الدراسي 

 )٢٠١٦/٢٠١٧ (  

اجلامعة 
  املستنصرية 
  كلية القانون

( شعبة 

  )  ب
  أسماء طلبة المرحلة األولى 

  النتیجة  اسم الطالب  ت
  ناجح  رقیة إبراھیم حمود ناصر .٧٦
  معید  رقیة جاسم كبر یونس .٧٧
  معید  رقیة ناصر كاظم فرج  .٧٨
  معید  رنا زكي محمد مراد .٧٩
  /  ریم جبار كریم جاسم .٨٠
  ناجح  زھراء جواد كاظم محمد  .٨١
  ناجح  زھراء حسین خلف عربي .٨٢
  ناجح  زھراء ستار مطر زاید .٨٣
  ناجح  زھراء شھید كاظم راھي .٨٤
  /  زھراء عبود خریبط جاسم .٨٥
  /  زھراء فرحان بید هللا فرحان  .٨٦
  /  زینب بشیر جبار مطشر .٨٧
  ناجح  زینب جبر سوادي كرار  .٨٨
  /  زینب جعفر میرة مراد  .٨٩
  ناجح  زینب عبد الرزاق شیاع واجد .٩٠
  ناجح  زینة قاسم عباس زبون .٩١
  ناجح  سارة جواد كاظم ضمد  .٩٢
  معید  سارة نمیر إسماعیل إبراھیم .٩٣
  ناجح  سجى عاید حمود سالم  .٩٤
  ناجح  سجى قیس عبد الكاظم عباس .٩٥
  ناجح  سماء عدي صبحي نوري .٩٦
  ناجح  سمر رسول صابر راضي .٩٧

 

  

  



  الدراسات الصباحیة 
  العام الدراسي 

 )٢٠١٦/٢٠١٧ (  

اجلامعة 
  املستنصرية 
  كلية القانون

( شعبة 

  )  ج
  أسماء طلبة المرحلة األولى 

  النتیجة  اسم الطالب  ت
  /  سناء إبراھیم خلیل خضر .٩٨

  /  سند عبد الحمید طھ مجید .٩٩
  معید  سندس سعد عاشور جواد.١٠٠
  /  سھى خالد عبد هللا فرج.١٠١
  ناجح  شارة عاتي راشد كافي.١٠٢
  ناجح  شمس حسین قوان علي.١٠٣
  ناجح  شھد حسین جلوب حمد.١٠٤
  ناجح  شھد شاكر محمود احمد .١٠٥
  ناجح  شیماء جاسم صدام باش .١٠٦
  ناجح  صالح عبد صالح عجاج.١٠٧
  /ناجح  صفا محمد نجیب إبراھیم محمد علي .١٠٨
 ناجح  ضحى ولید یوسف عباس.١٠٩
  /  ضرغام مجید عباس دعداع.١١٠

  ناجح  طیبة جاسم محسن شبیب.١١١
  معید  طیبة حیدر عباس حسن.١١٢
  معید  طیبة عامر ناجي كریم.١١٣
  ناجح  عباس علي كاري محمد.١١٤
  معید  عباس فاضل عبد اللطیف داخل .١١٥
  ناجح  عباس محسن كریم صبح.١١٦
  ناجح  عبد الرزاق سعدون محسن ھالل.١١٧
  معید  علي احمد عبد الكریم علي .١١٨
  ناجح  علي حسن علي موسى .١١٩
  ناجح  علي حسین صاحب بخیت.١٢٠
  معید  علي ستار حسن فنیخر .١٢١
 /  علي ظاھر طالب شاني.١٢٢



  حیة الدراسات الصبا
  العام الدراسي 

 )٢٠١٦/٢٠١٧ (  

اجلامعة 
  املستنصرية 
  كلية القانون

( شعبة 

  )  ج
  أسماء طلبة المرحلة األولى 

  النتیجة  اسم الطالب  ت
 /  محمد محمودعلي غازي .١٢٣

  ناجح  علي ناجي محیسن فریح.١٢٤
  ناجح  غادة رعد حبش شاحوذ.١٢٥
  ناجح  غفران باسم جاسم محمد.١٢٦
  /  غفران جبار غازي بدوي.١٢٧

  ناجح  غفران محمود عبد هللا عبید.١٢٨
  ناجح  غفران موسى زناد سھیل.١٢٩
  ناجح  فاطمة احمد صالح حسن .١٣٠
  معید  فاطمة حسن عبید سالم .١٣١
  ناجح  فاطمة طالب صالح موسى .١٣٢
  ناجح  فاطمة علي جبار عطیة .١٣٣
  ناجح  فاطمة كامل إبراھیم حسن .١٣٤
  ناجح  فاطمة مناضل عبد الواحد عبد الرحمن .١٣٥
  ناجح  فاطمة ندیم ناجي محمد صدیق.١٣٦
  معید  فرح حسن علي زایر .١٣٧
  ناجح  فرقان أمیر علي لطیف.١٣٨
  ناجح  فیاض إبراھیم فیاض حمزة.١٣٩
  /  حسین یوسفقاسم حسن .١٤٠
  ناجح  كرار محمد راضي قاسم .١٤١
  /  كفایة ستار بریس حسان.١٤٢
  معید  لمى سعد فزع جاسم .١٤٣
  معید  محمد باسم محمد جاسم .١٤٤
  /  محمد حسام كامل كاظم.١٤٥
  معید  محمد سعد محمود جاسم .١٤٦
  /  محمد عماد سلیمان حمد.١٤٧



  معید  محمد فاضل حسن عیسى.١٤٨
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الدراسات الصباحیة 
  العام الدراسي 

 )٢٠١٦/٢٠١٧ (  

اجلامعة 
  املستنصرية 
  كلية القانون

شعبة 

)  د( 
  أسماء طلبة المرحلة األولى 

  النتیجة  اسم الطالب  ت
  ناجح  محمد فاضل حمادي جاسم .١٤٩
  معید  محمد فرحان عیدان عبود.١٥٠
 x  محمد مرتضى طاھر بكر .١٥١
  ناجح  مرتضى علوان مرھج وسخ.١٥٢
  ناجح  مروة صبار فارس عذار .١٥٣
  معید  مروة محمد جبار حیدر .١٥٤
 x  مریم أنور عزیز إمام علي .١٥٥
  ناجح  مریم فؤاد مانوئیل توماس.١٥٦
  ناجح  مریم محمد عبد الحسین مھدي.١٥٧
  ناجح  مریم مھدي سلطان لفتة.١٥٨
  ناجح  مصطفى راشد مرزة خضیر .١٥٩
  معید  مصطفى عبد هللا عبد اللطیف محمد.١٦٠
  معید  زیاد حمید رشید مفاز.١٦١
  معید  نبأ أیاد جواد كاظم .١٦٢
 ناجح  نبأ عباس حمید عبد الناصر .١٦٣
  ناجح  نبأ علي عبد الجبار موسى.١٦٤
  ناجح  نبأ كریم خلف عكلھ.١٦٥
  ناجح  نبأ محمد ھادي صالح.١٦٦
  ناجح  نغم عاطف حمود سالم .١٦٧
 x  نغم مھدي صالح علوان .١٦٨
  ناجح  نھى سالم عباس غانم.١٦٩
  معید  حسینعباس  نور الحسین فاضل .١٧٠
  ناجح  نور العز عالء عبیس حسون .١٧١
  ناجح  نور الھدى أكرم علي حسن .١٧٢
  ناجح  نور الھدى حسین عبد علي .١٧٣



  الدراسات الصباحیة 
  العام الدراسي 

 )٢٠١٦/٢٠١٧ (  

اجلامعة 
  املستنصرية 
  كلية القانون

شعبة 

)  د( 
  أسماء طلبة المرحلة األولى 

  النتیجة  الطالباسم   ت
  ناجح  نور الھدى طالب عبد كاطع .١٧٤
  ناجح  نور عبد اللطیف عبد الكریم علي .١٧٥
  معید  نور قاسم محي كاطع.١٧٦
  ناجح  نور كاظم عبد الواحد منصور.١٧٧
  ناجح  نور محسن زوید زغیر.١٧٨

  ناجح  نورة كریم جبار عبود.١٧٩
  ناجح  ھبة الرحمن صالح حمدان راضي.١٨٠
  ناجح  عليھبة هللا محمد عبد الحسن .١٨١

  ناجح  ھبة خضر حبیب ظاھر .١٨٢
  ناجح  ھبة عبد الحسن علي عباس.١٨٣
  معید  ھدى عدنان خلیل إبراھیم.١٨٤
  ناجح  ھدیر قاسم صادق جعفر .١٨٥
  معید  ھند أیاد عبد األمیر حسین .١٨٦
  معید  ھند محمد إبراھیم عوید .١٨٧
 x  وئام عبد الرسول وریوش رحیم.١٨٨

  معید  وسام صالح مھدي رشید.١٨٩
 x  وقاص سعد رشید سكران .١٩٠
  معید  یاسر حسین جبار محمد.١٩١
  ناجح  یاسر غالب طعمة الزم.١٩٢
 x  یاسمین یاسر عادل عبود.١٩٣

 x  یقین صباح حسن محمد علي .١٩٤
 x  یوسف جواد كاظم محمد.١٩٥
  معید  حسین علي عبد الحسین.١٩٦

  

  



 

 


