
يدرجة االمتحان التنافسيمعدل الطالب االولمعدل الطالبنوع االمتيازقناة التقديمالدراسة المطلوبةالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسمالكليةموظفاالسم الرباعيالتسلسل  اليه الدرجات المضافة  )المعدل النسب 
ً
(مضافا موقف النتيجةحالة القبولالمالحظاتالدرجات المضافةنتيجة المقابلةحضور االمتحان التنافسياجتياز االمتحان التنافسيمعدل اساس المفاضلة 

ن1  مرشح حسب الخطة فرز اول   0يصلححاضننعم75.986.41854.3362.889462264805960.3216235853642/القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالرشا سعيد احمد عبدالحسي 

ي   0يصلححاضنال75.57283.1846.6764.319785284924359.024849699447/القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالشهد محسن  نصيف جاسم2
 مرشح حسب الخطة فرز ثانن

ن3 ي   0يصلححاضنال79.6183.6238.6767.504748265965158.8543237861755/القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالايه  قاسم سوزه حسي 
 مرشح حسب الخطة فرز ثانن

 مرشح حسب الخطة فرز اول   0يصلححاضننعم70.99786.1265858.966187974595458.6763315822167/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالطالب هاشم ثجيل عواد4

ي5
بية محافظة  ميسان سعاد كاظم صدام حسونن رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةالقبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونمديرية تربية ميسان /المديرية العامة لير ي   0يصلححاضنال84.73686.41830.6770.210823115554658.3485761808882المتضن

 مرشح خارج الخطة فرز ثانن

ي   0يصلححاضنال200386.3391.5432.6768.736749508411657.9167246558881ذوي الشهداء قبل القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالميالد علي عبدالزهره ضمد6
 مرشح خارج الخطة فرز ثانن

ي   0يصلححاضنال79.9485.7537.3366.597244897959257.8170714285714/النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونديوان محافظة ميسان /ديوان محافظة ميسان خديجه حسن شندي حرفش7
 مرشح حسب الخطة فرز ثانن

 مرشح حسب الخطة فرز اول   0يصلححاضننعم72.4686.12651.6760.181274992452957.627892494717/النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالزهراء  صالح  زرزور  فالح8

ي 9  غي  مرشح   0يصلححاضنال77.08887.854363.146786568013757.1027505976095/القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالاسماء  فاضل  عبدالساده  عريب 

ي   0يصلححاضنال78.39590.58938.3362.868352269591255.5068465887139/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالحوراء  كريم  محسن  المكصوصي10
 مرشح حسب الخطة فرز ثانن

ي   0يصلححاضنال76.82487.853462.930530449630154.251371314741/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالمهدي عباس مانع زغي 11
 مرشح حسب الخطة فرز ثانن

 غي  مرشح   0يصلححاضنال73.2780.81131.3363.651674802935253.9551723620547/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالنور  حبيب  خلف  محيبس 12

ن مراد13  غي  مرشح   0يصلححاضنال77.15986.1262964.084004928825253.5588034501776/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالفاطمه موحان  فتي 

ي   0يصلححاضنال78.03686.1262764.812392703713253.4686748925992/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالعلي عبد الخالق حيدر منصور14
 مرشح حسب الخطة فرز ثانن

 غي  مرشح   0يصلححاضنال75.86687.8532.3362.145782868525953.2010480079681/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالخديجه علي داود غضبان15

ن لفته16  غي  مرشح   0يصلححاضنال72.3187.853959.232878486055853.163014940239/القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالروان عالوي حسي 

ي   0يصلححاضنال69.48686.41842.6757.574929841005353.1034508887037/النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانوناليوسف عويد عبد عايد17
 مرشح حسب الخطة فرز ثانن

 غي  مرشح   0يصلححاضنال76.18887.853162.409549800796852.9866848605578/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالكرار عبد الزهره جي  فليح18

 غي  مرشح   0يصلححاضنال79.01287.8524.3364.722834945930652.6049844621514/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالاحمد مارد حمود كاظم19

 غي  مرشح   0يصلححاضنال72.41587.853659.318889442231152.3232226095618/القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالزهراء سمي  مجيد فتاح20

ي  رسن21
ي   0يصلححاضنال79.6189.4622.6764.397246255309651.8790723787167/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونمديرية مرور ميسان /مديرية مرور سالم غالي  راصن

 مرشح حسب الخطة فرز ثانن

ي عودة22
 غي  مرشح   0يصلححاضنال70.33286.12635.3358.41387569375151.4887129856257/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالمحمد قاسم منخن

 غي  مرشح   0يصلححاضنال69.90786.12634.3358.060894160880650.9416259126164/القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونال بزوغ  حبيب  خلف  محيبس 23

ن 24 ن  كريم  كمر  ياسي   غي  مرشح   0يصلححاضنال72.40391.88935.3357.497739846445250.8474178925116/القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالحسي 

ن خلف25 ن عبد الرحيم دني   غي  مرشح   0يصلححاضنال68.34186.12636.6756.760261030350950.7331827212456/النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالياسمي 

 غي  مرشح   0يصلححاضنال79.5290.6420.3363.745842894969150.7210900264784/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونمديرية مرور ميسان /مديرية مرور علي  كاظم ناض وادي26

 غي  مرشح   0يصلححاضنال73.5583.6221.6762.366213226500850.1573492585506/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالفاطمه كريم جاسم قاسم27

 غي  مرشح   0يصلححاضنال69.41983.74829.6758.799918839852950.060943187897/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالنوران  باسم محمد جاسم28

ن محمد الزم  عرار29  غي  مرشح   0يصلححاضنال77.4886.12616.3364.350609804240349.9444268629682/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالحسي 

 غي  مرشح   0يصلححاضنال63.87380.81136.3355.488241090321949.7407687632253/النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالميالد سعيد قاسم حسن30

 غي  مرشح   0يصلححاضنال74.683.621863.25655345611149.6795874192777/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالزهراء سعدون محمدعلي جواد31

 غي  مرشح   0يصلححاضنال65.63290.5894152.633148748744349.143204124121/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالرسول حسن رسن دلي32

بية محافظة ميسانوسام محمد ارحيمه مهدي33  غي  مرشح   0يصلححاضنال73.53190.58924.6758.967699607568248.6783897252978/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونشعبة الشؤون القانونية/المديرية العامة لير

 غي  مرشح   0يصلححاضنال74.4593.4325.3358.455162956223948.5176140693567/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالاسيل ناض رحمة جاسم34

 غي  مرشح   0يصلححاضنال66.72686.1263255.418931205443248.3932518438102/النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالمرتضن عبدهللا حميد روي    ح35

 غي  مرشح   0يصلححاضنال69.62386.1262657.825019442444848.2775136097113/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالعلي  كاظم جاسم سلمان36

 غي  مرشح   0يصلححاضنال71.5379.441462.903899798590148.2327298590131/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالايات علي كاظم عبدالرضا37

ي38
 غي  مرشح   0يصلححاضنال70.21786.12624.6758.318363043680248.2238541305761/النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالرشا احمد كاطع منخن

ن  عذيب  ماشاف 39  غي  مرشح   0يصلححاضنال70.6289.4627.3357.125154258886748.1866079812207/القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالارساء  حسي 

 غي  مرشح   0يصلححاضنال72.98986.12616.6760.620633182778747.4354432279451/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالجميله محمد رحيم معيدي40

 غي  مرشح   0يصلححاضنال65.63386.12630.6754.511145757378747.3588020301651/النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالنورهان علي عبدهللا صيهود41

 غي  مرشح   0يصلححاضنال60.7881.3834.6752.538327598918747.1778293192431/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونميسان/االمانة العامة لمجلس النواب رياض عبادي سعيد مرجان42

 غي  مرشح   0يصلححاضنال68.03686.12625.3356.506944871467447.1538614100272/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالشهد عبدهللا جاسم محمد43

 غي  مرشح   0يصلححاضنال63.3790.6435.6750.799472639011546.260630847308/النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالزهراء رشم رحمة فزع 44

ي45
 غي  مرشح   0يصلححاضنال71.3890.58920.3357.242719369901446.168903558931/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونال انوار علي عبود كباش 

 غي  مرشح   0يصلححاضنال75.51791.88913.6759.970675524273946.0804728669917/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالارساء جاسم عباس حسن46

ن عليوي عنكوش47  غي  مرشح   0يصلححاضنال69.81287.8519.6757.186636881047245.9316458167331/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالزهراء حسي 

ن   سلمان  حاجم  معالك48  غي  مرشح   0يصلححاضنال65.77687.852753.880539556061545.816377689243/النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالحسي 

ن كريم حمدان49 ي حالة القبول تكون الدراسة عل نفقتك الخاصة   0يصلححاضنال61.4284.0931.6751.875394815079145.8137763705553ذوي االعاقةالنفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالعماد حسي 
ن
يف

 مرشح خارج الخطة فرز ثانن

ي50  غي  مرشح   0يصلححاضنال70.77186.12615.3358.778484853586645.7439393975106/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالمروه سليم عبيد لعيب 

 غي  مرشح   0يصلححاضنال69.40686.1261757.644791224485145.4513538571395/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالابراهيم  ليال  حسن  محيسن 51

 غي  مرشح   0يصلححاضنال66.01280.8111757.346449530385745.24251467127/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالحوراء حميد مجيد عبيد52

 غي  مرشح   0يصلححاضنال70.12186.4181558.101080151125945.1707561057881/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالاعراف كريم مطش  خضي 53

 غي  مرشح   0يصلححاضنال63.01494.86835.6748.964909537462644.9764366762238/النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالهاله مهدي جواد كاظم54

 غي  مرشح   0يصلححاضنال67.61589.70722.3354.590329642614344.91223074983/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونقسم تربية الرفاعي/مديرية تربية ذي قار محمد سمي  طالب فليح55

يالقبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالاحمد سلمان  محيسن  كاظم 56 ي   0يصلححاضنال66.48987.852254.464594906089944.725216434263ذوي شهداء الحشد الشعب 
 مرشح خارج الخطة فرز ثانن

 غي  مرشح   0يصلححاضنال66.7489.882353.812280818869644.5685965732087/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالبسمل احمد غير مثبن57



ن 58 ي جمعه حسي 
 غي  مرشح   0يصلححاضنال66.10283.7481755.990323040550244.2932261283852/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالعذراء سببر

 غي  مرشح   0يصلححاضنال67.26792.3622.3353.23240612819443.9616842897358/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالرؤى  علوان جاسم ثجيل59

ي   0يصلححاضنال200371.1589.4311.6757.56721597897843.7980511852846ذوي الشهداء قبل القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونمديرية ناحية السالم/ديوان محافظة ميسانمحمد جبار نعمه ناض60
 مرشح خارج الخطة فرز ثانن

 غي  مرشح   0يصلححاضنال68.886.851356.80852043753643.6659643062752/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالفاطمة جبار شاكر تيبة61

رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةالقبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالمرتضن محمد جكليت عبود62  غي  مرشح   0يصلححاضنال64.66686.12619.3353.708008952000643.3946062664004المتضن

 غي  مرشح   0يصلححاضنال67.95586.12611.6756.439670744026243.0087695208183/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالاحمد سليم عني  هذال63

رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةالقبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالمرتضن قاسم محمد ناض64  غي  مرشح   0يصلححاضنال68.19687.851255.862887307911242.7040211155378المتضن

 غي  مرشح   0يصلححاضنال66.3393.251852.148183646112641.9037285522788/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالغفران مجبل محمد كاظم65

 غي  مرشح   0يصلححاضنال200366.78987.8511.3354.710340495162241.6962383466135ذوي الشهداء قبل القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالعلي  كاظم  هاتو  حلو66

ن نعيمه67 رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةالقبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالزهراء  يش عبدالحسي   غي  مرشح   0يصلححاضنال67.5386.858.3355.759874784110541.5309123488774المتضن

 غي  مرشح   0يصلححاضنال60.6793.2525.3347.698331099195740.987831769437/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالساره عبدالرحمن علي عبده68

 غي  مرشح   0يصلححاضنال200364.45487.8512.3352.797620660216340.6573344621514ذوي الشهداء قبل القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالحيدر محمد محسن عبد هللا69

 غي  مرشح   0يصلححاضنال200365.5189.4610.3352.99162921976340.1931404538341ذوي الشهداء قبل القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالقضي عودة كاظم داغر70

رين من العمليات االرهابية واالخطاء العسكريةالقبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالميس مهدي صالح داوود71  غي  مرشح   0يصلححاضنال59.5993.432346.787685165364439.6513796157551المتضن

 غي  مرشح   0يصلححاضنال60.1690.58915.3348.244914503968538.3704401527779/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالدعاء محمد وهيب جي 72

 غي  مرشح   0يصلححاضنال58.5293.2519.6746.008016085790938.1066112600536/النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالاسيل عباس هادي رهيف73

ن  ليلو  راشد 74  غي  مرشح   0يصلححاضنال56.22790.58914.6745.090871140535835.9646097983751/النفقة الخاصةماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالنجالء  خشي 

هان 75  تنحية   0لم يتم تحديد الحالةغائبال70.49286.1758.5258664268307/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالزهراء  محمد  كويطع  رس 

 تنحية   0لم يتم تحديد الحالةغائبال70.13889.39756.7628857400137/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالامنة محمد جاسم عبدهللا76

 تنحية   0لم يتم تحديد الحالةغائبال73.00889.39759.0855850196315/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالعمار احمد قدوري محمد77

 تنحية   0لم يتم تحديد الحالةغائبال72.87983.74861.730639812294/القبول العامماجستي القانون العامالقانون العامالقانون العامكلية القانونالزهراء سالم عويد  عسل78

 تنحية   0لم يتم تحديد الحالةغائبال67.91880.81159.0022444283575/القبول العامماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونالزينب  جاسم  خلف  جي  79

 تنحية   0لم يتم تحديد الحالةغائبال60.7785.4750.7429855504856/النفقة الخاصةماجستي القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصكلية القانونال    اطياف  قاسم  عطية  محمد80


