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كلية القانون والعلوم السياسية

     الدراسات العليا

الموقف االولًدرجة المفاضلةقناة التفدٌماسم الطالب

مرشح للقبول70.49325القبول العاماٌمان حمود سلٌمان عطٌة         القبول العام

مرشح للقبول67.7027502546797النفقة الخاصةرغدة عماد عبداالمٌر ٌوسف

مرشح للقبول66.22475النفقة الخاصةعمار طه شهاب احمد

مرشح للقبول64.0434447847833القبول العاممٌساء عبدالمنعم رشٌد عبد

مرشح للقبول61.0532768334143النفقة الخاصةنبراس محمود كرٌم ٌوسف

مرشح للقبول60.487875980709تعوٌض متضررٌنامتٌازاترمضان غزال نعمان سعٌد

غٌر مرشح60.0784318181818القبول العامعذراء احمد حمٌد ٌحٌى

مرشح للقبول59.5830987597186النفقة الخاصةاالء عبدالرحمن محمد حمدان

غٌر مرشح59.4786960471397النفقة الخاصةهدى عدنان صالح عٌسى

غٌر مرشح59.4757494247072القبول العامامل عمرانابراهٌم كالنً

غٌر مرشح59.4218715430691القبول العاماقبال حسن عباس حسٌن

غٌر مرشح59.4179369001674القبول العاممصطفى محمد علً شالل

غٌر مرشح59.3955743809068النفقة الخاصةماهر حمٌداسماعٌل دروٌش

غٌر مرشح59.0412634666513النفقة الخاصةناهض خضٌر محمد مصلح

غٌر مرشح59.0239959588538النفقة الخاصةوفاء عامر اسماعٌل

غٌر مرشح59.0037576297235النفقة الخاصةزٌنب سعد عبداالمٌر عباس

غٌر مرشح58.8245566568429القبول العامآٌة محمد ناصرحسٌن

غٌر مرشح58.6096629702094النفقة الخاصةعلً غفار خلٌل ابراهٌم

غٌر مرشح58.4289732472325تعوٌض متضررٌنامتٌازاترعد عبود رحٌم ثابت

غٌر مرشح58.2928899891886القبول العامعبدهللا نامق طالب حسٌن

غٌر مرشح58.2234382547951النفقة الخاصةعالء كامل عبد علً 

غٌر مرشح57.9963053686889القبول العامرندة عبدالرزاق محمد صالح

غٌر مرشح57.9539956215172النفقة الخاصةسارة جمٌل لطٌف جاسم

غٌر مرشح57.8809982471079تعوٌض متضررٌنامتٌازاتحسٌن رشٌد جاسم جواد

غٌر مرشح57.7471274404837النفقة الخاصةأسماء متعب ٌاس خضٌر

غٌر مرشح57.6932773167052تعوٌض متضررٌنامتٌازاتنارٌمان صالح مهدي علً

غٌر مرشح57.5754864981877القبول العامسلٌمة صالح حسٌن حمٌدي

غٌر مرشح57.5426352527259النفقة الخاصةأركان ٌاسٌن حسٌن عجاج

غٌر مرشح57.4907776284401تعوٌض متضررٌنامتٌازاتنداء حسٌن مبارك ابراهٌم

غٌر مرشح57.1211252969593القبول العامحنٌن مزهر زٌدان خلف

غٌر مرشح57.1174008622782القبول العامضٌاء الدٌن طالب حسن حسٌن

غٌر مرشح57.1098871773522النفقة الخاصةمرتضى جبار حردان سلمان

غٌر مرشح57.0704619217297القبول العامبٌداء داود سلمان خلف

غٌر مرشح56.3857038242955القبول العامفرح احمد ناصر سلمان

غٌر مرشح56.16721191052القبول العامزهراء علً حٌدر عربٌد

غٌر مرشح56.0356309886277تعوٌض متضررٌنامتٌازاترشٌد حمٌد صبار حسٌن

غٌر مرشح55.2101180981595النفقة الخاصةفالح مجٌد علوان حسٌن

غٌر مرشح54.9994459501264النفقة الخاصةعلً مجٌد محمد ٌحٌى

غٌر مرشح54.8572807737397القبول العامنبراس كرٌم هادي صالح

غٌر مرشح54.774830890973القبول العامفاطمة حسن مال علً بكتاش

مرشح للقبول54.7640575578536سجٌن سٌاسًامتٌازاتستار كاظم جواد حسون

غٌر مرشح54.4835482030112النفقة الخاصةسٌماء اسماعٌل عبدالقادر اسماعٌل

غٌر مرشح54.3768130370734تعوٌض متضررٌنامتٌازاتبان كاظم اسماعٌل

غٌر مرشح54.0816473638448تعوٌض متضررٌنامتٌازاتزهراء محمود حسن حسٌن

غٌر مرشح53.3288339672987القبول العامٌسرى حسٌن علً غرب

مرشح للقبول52.1084673172946ذوي الشهداءامتٌازاتنور الدٌن علً رحٌم علً 

غٌر مرشح51.6794797175098تعوٌض متضررٌنامتٌازاتطارق حسن خلف علٌوي
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غٌر مرشح51.672613334866تعوٌض متضررٌنامتٌازاتفالح نصت فلٌح جبارة

غٌر مرشح51.6180108092548تعوٌض متضررٌنامتٌازاتشهد طالل فاضل

غٌر مرشح51.4925185229507القبول العاماٌمان قاسم محمد

غٌر مرشح51.1659070523556القبول العامبنان منعم اكرم

غٌر مرشح50.7808373217507القبول العامابتسام محمد عبدالطٌف جاسم

غٌر مرشح50.1617979674362النفقة الخاصةمحمد طالل جمٌل شرٌف

غٌر مرشح50.0313100920069النفقة الخاصةاٌة محمد عبدالحمٌد محمد

غٌر مرشح49.6039076123128النفقة الخاصةمصطفى محمد حمٌد غربً

غٌر مرشح48.9353403819044النفقة الخاصةانعام عبدالرزاق حسون علً 

غٌر مرشح48.5096845730304القبول العامدعاء حاتم حسن جاسم

غٌر مرشح47.4066261861737النفقة الخاصةزٌنب صالح حسن منصور

غٌر مرشح47.1755632610732النفقة الخاصةسهٌلة حمه حسن شاكر

غٌر مرشح46.7233201634877النفقة الخاصةزٌنب قاسم علً عباس

غٌر مرشح45.9871459991493النفقة الخاصةمروة عباس فاضل كامل

غٌر مرشح45.6487832527207النفقة الخاصةاٌات معن هادي صالح

غٌر مرشح43.4525300272012النفقة الخاصةاٌالف علً حسٌن صادق

غٌر مرشح42.104588405362تعوٌض متضررٌنامتٌازاتزٌنب عبدالرزاق هوبً خضٌر

غٌر مرشح41.8337428935961تعوٌض متضررٌنامتٌازاتمرتضى رشٌد زبالة صالح

غٌر مرشحتنحٌةدرجة التنافسً غٌر صحٌحةالنفقة الخاصةسجى عبدالرحمن امام علً غالم
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