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 2019/2020قائمة اسماء المتقدمين للدراسات العليا 

 ماجستير/ قانون عام

 االسم ت

 االء حسيب صابر  .1

 االء محارب محسن  .2

 احمد صالح حمادي  .3

 ادهام سلمان داود  .4

 اركان محي احمد  .5

 اركان هادي محمد   .6

 ازحام محي احمد  .7

 امنية صفاء محمد سالم  .8

 عبدهللاانمار كمال   .9

 اوس محمد خلف هللا  .10

 اية خليل رمل   .11

 ايهاب عبدهللا محميد  .12

 بسام محمد عبدهللا   .13

 بهاء الدين عبدالحسين  .14

 بهاء صباح احمد   .15

 بهاء عدنان جاسم  .16

 جاسم حسين علي حسين  .17

 جسام علي حكمت  .18

 جعفر صادق جمعة  .19



 حسام محي مرعي  .20

 حفصة وائل مولود  .21

 حمزة عاصم اسماعيل  .22

 خالد اسماعيل خليل  .23

 خالد جسام محمد  .24

 خالد رفعت متعب  .25

 دالل ثامر صالح  .26

 رائد خليل غازي  .27

 زهير جميل خلف   .28

 زينب حسين عبد العباس  .29

 زينب خالد عبد  .30

 سارة سامي صالح   .31

 سالي وعد محمد  .32

 سمر منذر حسين  .33

 سيف محمد صابر  .34

 صادق علي خضير  .35

 صالح محمد خلف  .36

 صباح عبدالرزاق   .37

 صعب عبد شياع  .38

 صفاء جاسم حميد  .39

 طي ياس عباس  .40

 عايد محمد عبدهللا  .41

 عباس حسين حميد   .42



 عباس فاضل علي  .43

 عبدالقادر عادل علي  .44

 عبدهللا ابراهيم احمد  .45

 عبيدة حسن فياض  .46

 عالء خلف حماد  .47

 علي حسين عبيد  .48

 علي حسين علي   .49

 علي عباس عبد  .50

 علي كاظم محمد  .51

 علي محمد سالم يوسف  .52

 علي مهدي علي  .53

 علياء احمد خلف  .54

 عماد بندر عطوان  .55

 عمر احمد حسن  .56

 فارس محمود طالل  .57

 فاطمة سهيل نجم  .58

 فراس شريف جسام  .59

 قاسم ثعبان علي  .60

 قيس طه ياسين  .61

 كريم مطر جاسم  .62

 مالك حاجم كاظم  .63

 مالك عبدالمجيد   .64

 مانع ابراهيم محمد  .65



 مثنى حاتم حسين   .66

 مثنى علي احمد  .67

 مجحم فهمي مصطفى  .68

 محمد احمد حمود  .69

 محمد باسم محمد  .70

 محمد جمعة محمد  .71

 محمد حميد حسن   .72

 محمد هاشم عباس  .73

 مدب بندر عطوان  .74

 مصطفى محمد حسن  .75

 منار خليل اسماعيل  .76

 منبر جبوري صالح  .77

 منتظر رياض مهدي  .78

 منذر محمد عبد صالح  .79

 جاسم حميدمهدي   .80

 مهند مضحي علي  .81

 مهند ناجي ابراهيم  .82

 ميادة يوسف خلف  .83

 نافع مدلول احمد  .84

 نبيل عبدالستار عبدالجبار  .85

 نصير جعفر عاشور  .86

 نور علي محمود  .87



 هادي رفيق فتاح  .88

 هاني خلف مهوس  .89

 هدير جبار كرم  .90

 هند سمير خلف  .91

 ورود مجيد مهدي  .92

 وسام اكرم عبدهللا   .93

 عبدالستار عبدالحسبنوضاح   .94

 ولهان قدوري رشيد  .95

 وليد ابراهيم احمد  .96

 ياسر احمد دلو  .97

 ياسر احمد عمر  .98

 ياسر فنيش رجه  .99

 يحيى عبدهللا خلف  .100

 يعرب بالسم طالل  .101

 يعرب محمد مهدي   .102

 يوسف عبدالجبار سعيد  .103

 

 

 

 

 

 


