
ً )النسبي المعدلالتنافسي االمتحان درجةاالول الطالب معدلالطالب معدلاالمتياز نوعالتقديم قناةالمطلوبة الدراسةالدقيق التخصصالعام التخصصالقسمالكليةموظفالرباعي االسمالتسلسل ( المضافة الدرجات اليه مضافا النتيجة موقفالقبول حالةالمالحظاتالمضافة الدرجاتالمقابلة نتيجةالتنافسي االمتحان حضورالتنافسي االمتحان اجتيازالمفاضلة اساس معدل 

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم81.5275272.6689/العام القبولدكتوراهالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةال ماجد  برٌبر سامً رٌاض1

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم79.9165271.5412/العام القبولدكتوراهالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالجبار  الحسٌن عبد علً فاطمه2

 اول فرز الخطة حسب مرشحعلمً لقب عن مضافة درجات   2ٌصلححاضرنعم76.985171.186/الخاصة النفقةدكتوراهالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالتمرٌض كلٌة/ بغداد جامعةمهدي هوبً محمد سرى3

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال81.7624069.2334/العام القبولدكتوراهالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالنجف/االنسان لحقوق العلٌا مفوضٌةعبدالعظٌم جواد محمد سجى4

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال80.5234068.3661/الخاصة النفقةدكتوراهالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالقانونٌة الشؤون قسم/الجامعة االسالمٌة للعلوم(ع) الكاظم االمام كلٌةخنٌصر بوهان  جبار  انوار5

 اول فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرنعم84.5985.986070.339172481972667.2374207373808االعاقة ذويالعام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةاالتحادي االمن وكالة/االتحادي االمن وكالةجاسم جٌجان تركً محمد6

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال76.54466.75/العام القبولدكتوراهالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالمهدي فٌصل غازي تسنٌم7

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم85.685.65571.466.48/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالكاظم جعفر قصً سماء8

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال79.0273666.1189/الخاصة النفقةدكتوراهالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالحسن علً بشٌر فاطمة9

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال76.4164266.0912/العام القبولدكتوراهالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالعبد حسن  اٌاد عل10ً

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال73.6434865.9501/الخاصة النفقةدكتوراهالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةوالدراسات التخطٌط/للعمال االجتماعً والضمان التقاعد دائرةجاسم حسن الواحد عبد مروى11

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال75.854265.695السٌاسٌٌن السجناءالعام القبولدكتوراهالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالمدٌرٌة مقر/والشخصٌات المنشات حماٌة مدٌرٌة القادر عبد  موسى  جمٌل محمد  عمر12

 ثانً فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرال77.893665.323/العام القبولدكتوراهالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةال علً  خلف  قحطان  غسان13

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم79.90885.65966.652233644859864.3565635514019/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالعلً حمٌد جالل نوره14

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال79.6382864.1466/العام القبولدكتوراهالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالحسن رضا رمزي رحاب15

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال89.56789.5674472.3917563.874225/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالنهرٌن جامعة رئاسة/النهرٌن جامعةموسى احمد فاضل هدى16

 اول فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرنعم80.71785.65567.327030373831863.6289212616822العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالوادي عواد ماجد نور17

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم81.27585.65367.79246495327163.3547254672897/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةال ابراهٌم حمزة اركان  زٌنب18

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم82.96988.7645267.477976195304462.8345833367131/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالحمد جاسم معد سجى19

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال82.30385.64968.649932242990662.7549525700935/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعلً فاضل ولٌد  فرقان20

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال83.76585.64669.869404205607562.7085829439252/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالاحمد الحسٌن عبد عٌاد حنٌن21

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم76.5879.045167.588825910931262.6121781376518/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالصناعً النشاط تدقٌق دائرة/الصناعً النشاط تدقٌق دائرةمهدي امٌن علً ساره22

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم69.65286.4017457.720403849492562.6042826946447/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعباس علً طلب رئام23

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرنعم80.36185.65267.030086448598162.5210605140187/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالعٌدي كاظم علً  ذرى24

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال74.3333161.3331/العام القبولدكتوراهالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالحسن  اسماعٌل صباح براء25

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم76.183.15364.813206979542761.2692448856799/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةاالتحادي المالٌة الرقابه دٌوان/القانونٌهمحمد ابراهٌم جالل زهراء 26

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال84.18485.64070.218897196261761.1532280373832/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالمحسن الخضر عبد ٌاسر تقوى27

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم81.67590.7715165.408339185973561.0858374301814/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعبدالعزٌز شبلً طالب صبا28

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال87.73492.5124069.351132307160260.5457926150121/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالحمود ابراهٌم اسماعٌل ربا29

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال82.10488.7644666.77447911315460.5421353792078/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالمحمد نعمة علً حوراء30

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال81.3588.134666.490909735617860.3436368149325/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌة القانونٌة الشعبة/ والمتابعة للتخطٌط العامة المدٌرٌةعلً محمد رجب محمد مازن31

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال85.44288.7643969.489245887972660.3424721215808/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالمنشد  هاشم حٌدر زهراء32

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال83.68588.7644268.060292855211660.2422049986481/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالجاسم فاضل حسن اٌات33

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرنعم73.690.116159.238974586616459.7672822106314/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالسالم حمود العباس عبد ٌقٌن34

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال73.622759.634/العام القبولدكتوراهالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالزٌدان كاظم محمود حٌدر35

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال86.63987.163271.360874368976659.5526120582836/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالٌوسف داٌش ماضً  محمد36

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال93.8293.822773.45559.5185/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالمهدي خٌرو حسام سارة37

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال77.72286.4014864.407988686473559.4855920805315/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةال حمٌد  علوان  محمد  زهراء38

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم72.98792.1676357.841724340056659.3892070380396/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالحمزة جلهم الرحمن عبد حسٌن39

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال81.98789.5674366.265280820503159.2856965743522/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالشاطً محمد حسن امنة40

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال200390.99590.9952572.7487558.424125 قبل الشهداء ذويالعام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالهللا عبد عبد عماد االء41

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال82.74390.9953866.151434927743357.7060044494203/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعبٌره منذور الرضا عبد رقٌه42

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال87.63688.7642671.273607273218957.6915250912532/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالموسى عمران سلمان ساره43

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرنعم68.3382.745658.374499033115857.662149323181/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالحردان ٌاسٌن سلٌم رٌام44

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال93.27994.1492072.85771641493857.0004014904566/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالناٌف العباس عبد ناٌف موج45

 اول فرز الخطة حسب مرشح   0ٌصلححاضرنعم68.74483.7525458.226213965039656.9583497755278/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالمساعد جواد قٌس رانٌا46

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال84.3389.143068.384496858873756.8691478012116العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالحمد سعد جبر اٌوب47

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال85.5689.492769.194223935635356.5359567549447/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالمتعب عبدالنبً مالك عبدهللا48

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.1589.4364660.800783241647756.3605482691534/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالناٌل فهد سعد رؤى49

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال81.20594.6224063.21146115596856.2480228091776/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالالرزاق عبد علً محمد رسول50

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال77.1995.294659.800176041557355.6601232290901/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالقانونٌة قسم/العدلٌة العالقاتراضً كرٌم الزهره عبد صابرٌن51

 مقاعد تدوٌر ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال69.60983.9794858.846539643839555.5925777506877العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالقانونٌة قسم/للعمال االجتماعً والضمان التقاعد دائرةزبون قاسم كامل نور52

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال83.38488.7852767.804382609675155.5630678267725/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةال جاسم  عبدالرحمن  أحمد رسل53

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال74.56788.7644360.644701647064155.3512911529449/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالجبر كاطع قٌس زٌنب54

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال80.294.073862.677830339109255.2744812373764/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالحاجم عاشور حسٌن الزهراء55

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال86.6794.072667.734258796640855.2139811576486/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةال ذٌاب  مهدي  صالح  اٌمان56

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال77.479.0322468.317506832675455.0222547828728/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالتحقٌق قسم/القانونٌة الدائرةدفار صٌاح عبدالحسٌن هند57

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال74.0188.724260.212373760144354.748661632101/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةوالحقوق الدعاوى قسم/القانونٌة الدائرةعلً طالب علً فرح58

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال80.6887.7592866.136795428389154.6957567998724/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالزرزور دوٌج حمٌد مصطفى59

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.92587.6933762.271478410477554.6900348873342/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالعبود حسن احمد  عذراء60

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال81.6288.852766.336344963421554.5354414743951/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالجواد محمود دلٌل اسراء61

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال71.25483.9794160.237201163386154.4660408143703/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةاللهمود الحسٌن عبد محمد  سٌناء62

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال85.6590.71968.628597023153253.7400179162073/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالصالح عامر رائد فاطمه63

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال76.995.424059.520535527143253.6643748690002العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعطٌه عباس الرزاق عبد حسٌن64

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال72.3394.3534756.411964881879853.5883754173158/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالتربوٌة واالراضً االمالك شعبة/ االولى/  الكرخ بغداد لتربٌة العامة المدٌرٌةجواد علً عمادالدٌن  عبدهللا65

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال73.8886.773661.042317621297753.5296223349084/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالاحمد محمود جابر دالٌا66

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.15494.1074158.718579590253653.4030057131775/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالمهدي ناصر رضا شمس67

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال73.94486.5383561.209427858281953.3465995007973/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالسعد اسد اوس نبأ68

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرنعم65.87788.6045253.644208241162953.150945768814/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالحق علً عبدالستار اشرق69

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال79.81289.5672564.507355956993152.6551491698952/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالدحلوس حسٌن علً هبه70

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال82.39942464.421968085106452.2953776595745العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعلً حبٌب ماهر تقى71

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال77.4792.713161.148321917808252.1038253424657/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةال حكروص  حسن  عادل  دعاء72

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال66.9585.334255.967548048751951.7772836341263/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالسعٌد هادي سالم سجى73

 مقاعد تدوٌر ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال78.36386.6592064.804172725856551.3629209080996العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌة القانونٌة الشؤون قسم الجامعة رئاسة/ المستنصرٌة الجامعةلفته علٌوي قاسم هبه74

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال73.8583.592562.636444251704751.3455109761933االعاقة ذويالعام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةاالثار كلٌة/القادسٌة جامعةملٌوخ جبار جلٌل احمد75

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال78.5895.422960.820854118633451.2745978830434/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالحسٌن سلمان عبداالمٌر حوراء76

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال68.7486.483856.928293246993551.2498052728955/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالالحسن عبد جبوري عدنان مصطفى77

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال64.8586.534553.685052871836351.0795370102854العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالوزارة/الشركات  تسجٌل دائرةعباس محمد علً رسل78

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال80.1188.7641765.15277601279850.7069432089586/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالمحمد عباس  خضٌر دعاء79

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال71.2589.143457.777723244334850.6444062710343/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعلوان حسٌن علً نور80

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال80.5193.822163.034129716478450.4238908015349/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالخضٌر جاسم خالد اسٌل81

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال75.97192.6472859.992998254125950.3950987778881/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالخلٌف حنون كاظم  عل82ً

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال64.12789.5674751.830090906807250.381063634765/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعالوي جودي كاظم رنا83

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال79.1197.512760.342570249205250.3397991744436/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالركن محسن جاسب شهالء84

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال81.97694.3531863.93512004917750.1545840344239/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالمجتمعٌة الشرطة قسم/واالعالم العالقات دائرةعاٌز فارس علً فارس85

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال78.8294.722461.311841216216250.1182888513513/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالكرٌم جعفر ناصر  زهراء86

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال67.6989.433954.767742088784550.0374194621492العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةاالفراد امن مدٌرٌة مقر بغداد/االفراد امن مدٌرٌةجاسم حسٌن هادي محمد87

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال7590.72660.095093715545849.866565600882/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالمحمد علً محمد عال88

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال63.49789.064451.522689254435249.2658824781046/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعبدهللا احمد شهاب عبدالجبار89

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال76.8693.412360.356205438389949.1493438068729/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالعلً فاخر ملك اكرم90

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال67.73789.273554.873647333930848.9115531337515/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالحسٌن جبر حسٌن محمد91

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال71.66693.963256.052941038739948.8370587271179/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالنغٌمش داود الحسٌن عبد االكبر عل92ً

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال68.97792.5123554.524278536838548.6669949757869/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالمحمد جاسم محمد امٌر93

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال66.9594.2613952.250596614718748.2754176303031/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعبدهللا سلمان حمٌد احمد94

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال77.0392.711860.80102281307347.9607159691511/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالكاظم علً قاسم رشا95

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال66.31886.8263254.76967345034947.9387714152443/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالحمٌد حسن خالد بلسم96

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال200365.3780.982656.704317732773547.4930224129415 قبل الشهداء ذويالعام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالعلً سامً غالب رؤى 97

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال74.2786.481461.508064292321947.2556450046253/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالتدرٌب قسم/الكهرباء شرطة مدٌرٌةحمود احمد جمٌل ٌاسر98

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال200374.0994.072257.902748750930247.1319241256511 قبل الشهداء ذويالعام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالمنصور  علً  حسٌن  اٌة99

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال62.20185.9663651.727924894725847.0095474263081العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالحسٌن داود غسان نبأ100

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال77.3793.521560.707983319076146.9955883233533/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةال شبل  سلطان  محمد  حٌدر101

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال66.94589.4442954.159106759536746.6113747316757/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالهللا عبد حسٌن عقٌل هللا عبد102

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال67.94693.73153.243703842049146.5705926894344/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالخلٌل ابراهٌم طه امان103ً

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال65.3993.253451.409162198391446.186413538874العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةدٌالى مرور مدٌرٌة/العامة المرور مدٌرٌةعباس ابراهٌم خلٌل باسم104

 ثانً فرز الخطة خارج مرشح   0ٌصلححاضرال200368.4587.912356.044362131725646.1310534922079 قبل الشهداء ذويالعام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعلوان مجباس المحسن عبد عباس105

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال61.833785.6083351.5728652392346.001005667461العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالكاظم جبار شمخً قاسم106

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال70.2689.142056.974916984518745.8824418891631/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالالرضا عبد الكرٌم عبد ادعٌر زهراء107

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال63.6488.663151.799916535077845.5599415745545/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالكرٌم محمد ماجد احمد108

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال64.95989.4362952.555663055145645.4889641386019/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالزاٌر محمد سالم اسالم109

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال66.96593.342852.612794889650745.2289564227555/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةال مسلم صاحب محمد منتظر110

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال60.96288.7083449.601549736213244.9210848153492/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعلً غائب احسان روز111

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال63.2293.063349.772332903503144.7406330324522/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالشرٌجً هلٌل ناجً فاطمه112

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال71.4195.292055.322328943225944.7256302602581/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالعبد حسٌن محمد مروان113

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال67.38189.2642154.587788985481344.5114522898369/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالالمجٌد عبد  فخري حٌدر سارة114

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال67.9486.481756.265758556891844.4860309898242/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالجواد جمعه طارق فراس115

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال68.79693.8842153.837830897703643.9864816283925/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالجرك حمٌد فوزي براء116

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال72.93691.5451158.070146157627443.9491023103392العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالساده عٌسى عباس  عل117ً

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال73.5494.721257.204679054054143.6432753378378/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالهاشم فخري خالد بنٌن118

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال67.9395.422252.577763047579143.4044341333054/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعبدهللا احمد اٌاد رقٌه119

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال65.13911852.068214285714341.84775/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالحمدي فرٌد  بدر احمد120

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال56.07885.2682946.902879462400941.5320156236806العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعالوي عنجور عباس نصٌر121

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال59.32885.6952349.447788552424341.513451986697/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةال القادر عبد  برهان  ماجد  احمد122

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال63.9593.061750.347052976574340.342937083602/الخاصة النفقةماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالعلً محمد جسام سجى123

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال68.4493.82853.584099339160139.9088695374121/العام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالحسن زاٌر نعٌم ادٌان124

 مرشح غٌر   0ٌصلححاضرال55.4282.651547.381920750151237.6673445251059العسكرٌة واالخطاء االرهابٌة العملٌات من المتضررٌنالعام القبولماجستٌرالخاص القانونالخاص القانونالخاص القانونالحقوق كلٌةالنصٌف قاسم عباس حارث125

 تنحٌة   0الحالة تحدٌد ٌتم لمغائبال66.6389.43653.9076006306185/العام القبولماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعلً حسن محمد مرادي126

 تنحٌة   0الحالة تحدٌد ٌتم لمغائبال54.9381.6447.3740972562469/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالعبود كاظم حسن رغده127

 تنحٌة   0الحالة تحدٌد ٌتم لمغائبال64.8981.8955.8427222493589/الخاصة النفقةماجستٌرالعام القانونالعام القانونالعام القانونالحقوق كلٌةالاحمد رمضان احمد  هدى128
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