
2عدد المقاعد 

الموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلت

194.6no7.666مرشح حسب الخطة---68.5198مستوفجٌد

296.1no3.333مرشح حسب الخطة---68.2699مستوفجٌد

383.18no7.666غٌر مرشح---60.5258مستوفجٌد

484.2no3.333غٌر مرشح---59.9399متوسطجٌد جدا

577.46no15مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن58.722جٌدجٌد جدا

676.02no13.333غٌر مرشح---57.2139متوسطجٌد جدا

773.78no17غٌر مرشح---56.746متوسطجٌد جدا

880no1.666غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن56.4998مستوفمتوسط

974.17no11.666غٌر مرشح---55.4188متوسطجٌد

1074.19no1غٌر مرشح---52.233متوسطجٌد

1عدد المقاعد 

الموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلت

مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن59.14391641متوسطجٌد جدا175.5883.1464.3484520147

مرشح حسب الخطة---58.31125399مستوفمستوف278.17883.85666.1589342740

غٌر مرشح---54.91385172مستوفجٌد376.986.94563.448359635

غٌر مرشح---53.31554154متوسطمتوسط486.59986.94571.4507736411

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن53.14830626مستوفجٌد573.4982.2163.0690089430

غٌر مرشح---52.3133982جٌدجٌد جدا677.84585.70464.8762831423

غٌر مرشح---52.14166352مستوفجٌد جدا776.4381.6465.9166621820

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن51.03579459جٌدجٌد864.0787.17552.7654208547

غٌر مرشح---48.98640855متوسطمتوسط974.4287.8160.9805836521

غٌر مرشح---48.31769886متوسطجٌد1076.2886.7763.0252840814

غٌر مرشح---47.56782137جٌد جداجٌد جدا1176.473389.263561.9540305214

غٌر مرشح---45.94055923مستوفجٌد1268.09284.1457.4865131919

غٌر مرشح---44.61547352جٌدجٌد1366.2975.0560.736390747

غٌر مرشح---44.35225586متوسطجٌد1471.74388.11458.646079811

\مكان التقدٌم دكتوراه\القانون الجنائً\كلٌة القانون\جامعة بغداد\الجامعات القبول العامقناة القبول\

االسم

عٌسى جعفر راضً عطٌوي

القبول العام

محمد عبدهللا نجم كروت

اسراء سعٌد عاصً جبوري

هناء عبد العزٌز جبر سعٌد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\القانون الجنائً\كلٌة القانون\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\

عبد الجلٌل عبد كاظم جاسم

عالء جابر نعمه فرج

زهٌر محمد هاشم حمزه

مروة حسن لعٌبً مشكور

علً عطٌه علً حمٌد

هدى علً عنٌد كاظم

نهاد بندر ولً مفٌش

احمد ٌحٌى عطوان شاٌع

احمد عبد المنعم ناجً محمد

حٌان ابراهٌم حٌدر عزٌز

رغد طارش حبٌب زغٌر

نور كرٌم حمود توٌه

االسم

اٌمان عباس صكبان علٌوي

كرٌم جبار خلف كرٌم

مٌس معن محسن عبد العزٌز

تٌسٌر عماد نوري محمد

علً عدنان علً عوٌد

ماجدة خالد ماجد حسٌن

عمر جهاد نوري محمد

اسامه ضٌاء جاسم حسن



غٌر مرشح---44.30471201مستوفجٌد1574.97592.12659.435302879

غٌر مرشح---44.16811379متوسطجٌد1665.3382.7455.8115911317

مرشح خارج الخطةسجٌن سٌاس44.03216579ًمتوسطمتوسط1766.3386.8754.7602368519

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن44.02381119متوسطجٌد جدا1864.285.853.4625874122

2عدد المقاعد 

الموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلت

199no54مرشح حسب الخطة---85.5متوسطجٌد

279.38no71مرشح حسب الخطة---76.866متوسطجٌد جدا

377.39no65غٌر مرشح---73.673متوسطجٌد

482.888no44.66غٌر مرشح---71.4196جٌدمتوسط

581.971no45مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن70.8797متوسطجٌد جدا

674.5no59.66غٌر مرشح---70.048جٌدجٌد

782.53no29غٌر مرشح---66.471مستوفجٌد جدا

875.01no31.33غٌر مرشح---61.906جٌدجٌد

972.05no37.33غٌر مرشح---61.634جٌدجٌد

2عدد المقاعد 

الموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلت

مرشح حسب الخطة---71.61838513جٌدجٌد جدا182.9283.1470.5976930574

مرشح حسب الخطة---71.38090136جٌدجٌد جدا286.3041687.3557470.9741448172.33

غٌر مرشح---70.41451227متوسطامتٌاز380.983.1468.8778746774

غٌر مرشح---65.54575متوسطجٌد493.4193.4173.352547.33

غٌر مرشح---62.98669958جٌد جداامتٌاز585.1586.41870.5538565545.33

غٌر مرشح---61.70243541متوسطجٌد670.4883.1460.006336365.66

غٌر مرشح---60.76725712متوسطجٌد جدا774.07479.03265.3817958850

غٌر مرشح---60.55499571مستوفجٌد873.20381.22263.3642795954

القبول العام

القبول العام

قاسم نافع عبٌد طوفان

قاسم محمد قاسم محمد

\مكان التقدٌم دكتوراه\القانون الخاص\كلٌة القانون\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\

سٌف سلمان جابر جندال

حوراء هاشم ظاهر مشكور

عباس فاضل عباس صالح

نادٌة كعب جبر صاحً

اسٌل حسن رضا كاظم

اوج عماد صبري حمد

\مكان التقدٌم ماجستٌر\القانون الخاص\كلٌة القانون\جامعة بغداد\الجامعات \

االسم

ورود خالد محمد عبد

زٌنب جمعة محسن حسن

علً جمعة عبد خفً

عمار عبد الحسٌن علً شاه ساٌه

كاظم حمدان صدخان زاٌر

قائد عمر عبدهللا عفتان

فراس ستار جبار ضٌدان

رغد مالك عبد الواحد لفته

تحسٌن عٌدان موسى حواس

ضحى خضر عباس حسٌن

قناة القبول

االسم

زهراء رعد محمد خلف

سالم هاشم عبد الحسن هتو

اسماء عبد محمد مخلف



غٌر مرشح---59.02912565متوسطجٌد982.8786.7768.470179537

غٌر مرشح---58.95654667متوسطمتوسط1081.1483.1469.0822095335.33

غٌر مرشح---57.00435426جٌدامتٌاز1184.649289.263568.5776489430

غٌر مرشح---56.34738866جٌدمستوف1275.0279.0466.2119838133.33

غٌر مرشح---55.59770592متوسطجٌد1378.14382.81766.713865629.66

غٌر مرشح---55.04815878مستوفجٌد1479.7189.1364.6430839832.66

غٌر مرشح---54.02250726مستوفجٌد1581.157281.811769.8892960917

غٌر مرشح---51.73591741مستوفجٌد1680.6187.8166.0527391518.33

غٌر مرشح---50.72766574جٌدجٌد جدا1769.1883.1458.8995224931.66

غٌر مرشح---50.66881572متوسطمتوسط1874.9184.1463.2425938921.33

غٌر مرشح---47.99621634متوسطجٌد1971.0289.1957.5688804825.66

مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن47.48149376متوسطمتوسط2072.7384.1461.4021339415

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن47.45856001مستوفجٌد2165.5181.0356.8008000125.66

غٌر مرشح---43.47331826متوسطجٌد جدا2270.4393.9155.1061689416.33

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن43.40266488جٌدجٌد2373.693.2557.863806979.66

مرشح خارج الخطةذوي الشهداء43.11211445مستوفجٌد2467.0587.3155.160163515

غٌر مرشح---40.34770675مستوفجٌد جدا2568.2495.8952.6424382111.66

غٌر مرشح---40.21086845مستوفمتوسط2665.0289.1352.7298120711

غٌر مرشح---39.09451564مستوفجٌد2765.22992.12651.709308059.66

3عدد المقاعد 

الموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلت

مرشح حسب الخطة---72.982جٌدجٌد جدا179.0479.0469.7680.5

مرشح حسب الخطة---69.39975متوسطجٌد جدا282.5782.5770.642566.5

مرشح حسب الخطة---60.99382868مستوفجٌد جدا375.0382.7464.0983266953.75

غٌر مرشح---60.75713593مستوفجٌد473.8384.0762.3673370457

مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن59.57920508متوسطجٌد571.7883.1461.1131501156

غٌر مرشح---59.36988273مستوفمستوف685.1186.5370.4569753333.5

غٌر مرشح---59.27739793مستوفجٌد774.3781.1264.4319970447.25

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن58.87437842متوسطجٌد جدا879.2687.0265.3562548843.75

عامر محسن عباس عبد الحسٌن

حنٌن فالح محمد ٌاسٌن

سٌف محمد صبحً عارف

رسل طالل احمد عبد الرضا

احمد رشٌد صادق رشٌد

سهى انور احمد محمد

هناء علً ابراهٌم خلف

مصطفى عباس خضٌر عباس

عالء خالد قدوري صالح

هبة عباس نجم سهٌل

سرمد عادل هادي صالح

ندى جواد كاطع محسن

هٌثم جاسم سامً حمٌد

القبول العام

االسم

محمد اسماعٌل جمعه محمد

سرى مسلم توفٌق هادي

اقبال مزهر عوٌد جاسم

تارا صادق جمعه الشٌخ علً

مٌدٌا جالل هاشم شالف

نورس هاشم راضً حسن

شهد عادل خلف حمودي

اٌه امٌر عبد اللطٌف معروف

اسراء نادر كٌطان محسن

رانٌا صباح جبار جالً

حوراء عبد الرزاق محسن علٌوي

بتول عباس سلمان حسن

طارق عزٌز جبر دواس

\مكان التقدٌم ماجستٌر\القانون الدولً\كلٌة القانون\جامعة بغداد\الجامعات قناة القبول\

نجوى هادي محمد رؤوف



غٌر مرشح---58.56376438متوسطجٌد971.9377.8864.1625205445.5

غٌر مرشح---57.5715142متوسطمتوسط1073.8183.1262.8521631445.25

غٌر مرشح---57.39576834جٌدجٌد1171.6483.1460.9939547849

غٌر مرشح---57.0801012مستوفجٌد1282.8589.5566.9715731434

غٌر مرشح---55.45766347متوسطجٌد1375.93593.68459.5109478146

غٌر مرشح---54.73318866جٌدجٌد1473.3482.7462.6545552336.25

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن53.87492654متوسطجٌد1580.63288.08365.9284664925.75

غٌر مرشح---53.63961257مستوفجٌد جدا1673.2279.7764.1994465329

غٌر مرشح---53.47851227مستوفجٌد1777.8983.1266.326446123.5

غٌر مرشح---53.42072684متوسطجٌد1873.8883.162.9224669131.25

غٌر مرشح---52.34514555متوسطجٌد1976.7985.7863.9573507825.25

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن51.51820396متوسطجٌد2069.94685.96658.1688627936

غٌر مرشح---50.36002613مستوفمستوف2178.5986.4865.0857516216

غٌر مرشح---47.85632167متوسطمستوف2269.0175.4163.0090309612.5

غٌر مرشح---46.12687403متوسطجٌد2368.4787.2456.3598200422.25

غٌر مرشح---45.81886884جٌدمتوسط2472.20184.1460.9555269210.5

غٌر مرشح---44.31472279متوسطمستوف2572.720993.700256.9853182714.75

غٌر مرشح---44.24929625جٌدجٌد جدا2672.593.2556.9989946414.5

غٌر مرشح---43.85841825متوسطمتوسط2767.6586.5156.0120260715.5

مرشح خارج الخطةذوي الشهداء43.6198437مستوفمتوسط2864.9981.3256.2069195814.25

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن43.56752452جٌدجٌد2966.3589.2153.7750350319.75

غٌر مرشح---42.41521701مستوفمتوسط3067.2982.7457.486024297.25

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن41.79345106متوسطجٌد3160.4481.9451.9906443718

غٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء40.92449608متوسطمتوسط3259.5989.2448.284994423.75

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن38.634401متوسطجٌد3363.89794.35349.8348585712.5

غٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء38.56166207متوسطجٌد جدا3461.29194.35347.8023743917

مرشح خارج الخطةذوي شهداء الحشد37.04395393متوسطمتوسط3557.45189.70746.384219915.25

تنحٌة---درجة التنافسً غٌر صحٌحةمستوفجٌد3666.39581.10857.52874458

تنحٌة---درجة التنافسً غٌر صحٌحةمتوسطمتوسط3769.1884.0758.43928452

تنحٌةتعوٌض متضررٌندرجة التنافسً غٌر صحٌحةجٌدجٌد جدا3870.183.1459.68280611

رغده عبد الستار مبارك كرٌم

نورس حسن احمد حسن

رضا اسماعٌل محمود حسن

مرٌم رزاق وادي مرزوك

مروه قصً مصباح قادر

رسل عبد الكرٌم جعفر موزان

جمال عبد امٌن حمد

سرور فاضل جاسم حمٌد

رغد طارق راضً حسٌن

شجن نبٌل محمد عبدهللا

سعد كرٌم راضً ذباح

اسراء شاكر حنون حمٌدي

نضال عبداالمٌر بنٌان عبدهللا

اٌوب حمٌد محسن جبر

زهور محمد كاظم عباس جلٌل

بنٌن صباح عباس غضبان

منى محٌسن عبدعلً بدن

دالٌا احمد عبد الرزاق حسٌن

هالة علً حسٌن ٌاس

اٌمان غازي نعمه شبار

علً ثامر راهً سدخان

اٌه هادي هاشم غاٌب

زهراء جاسم عوده جاسم

عبداالمٌر عباس مٌري نعمه

سلٌمان فاضل عباس فٌاض

محمد منذر عبدالواحد ناجً

بسام سعدي خزعل حسن

كرار طارق عبد الكرٌم ناصر

رغد عجٌل فاضل علو

هدى حارث نعمان مصطفى



2عدد المقاعد 

الموقفاالمتٌازدرجة المفاضلةانكلٌزيحاسوبدرجة االمتحان التنافسًالمعدل النسبًمعدل الطالب االولالمعدلت

مرشح حسب الخطة---70.640163جٌدجٌد جدا180.4483.1468.4862328675.666

مرشح حسب الخطة---68.62341727جٌدجٌد280.2186.1566.6050246773.333

غٌر مرشح---66.25829465جٌدجٌد382.1982.9670.0834209357.333

غٌر مرشح---62.52184479متوسطجٌد474.93778.27466.6026354253

غٌر مرشح---61.86937123متوسطمتوسط572.3682.2162.0992446261.333

غٌر مرشح---61.18072831جٌدجٌد جدا67785.5464.2581833154

غٌر مرشح---59.76514911جٌدجٌد جدا770.7583.1460.2362130158.666

مرشح خارج الخطةتعوٌض متضررٌن59.40407419مستوفمتوسط866.479.3658.4346774261.666

مرشح خارج الخطةذوي الشهداء56.61906749جٌدجٌد978.61585.55365.5989535635.666

غٌر مرشح---53.16045258مستوفامتٌاز1076.489.7661.6579322633.333

غٌر مرشح---52.92598644متوسطمتوسط1181.04887.70766.4658377821.333

غٌر مرشح---52.14401553مستوفجٌد1275.3384.0763.6344507625.333

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن51.71275201جٌدجٌد1372.3483.1461.5899314428.666

غٌر مرشح---50.67014691متوسطمتوسط1480.5787.9365.9573527215

غٌر مرشح---49.81560193جٌد جداجٌد جدا1577.2585.364.5938599115.333

غٌر مرشح---48.90975041مستوفجٌد1665.44382.81755.8713577332.666

غٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء48.36755585مستوفمستوف1775.8387.8962.0966512116.333

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن48.33409575مستوفمتوسط1857.981.3850.0488510744.333

غٌر مرشح---48.17688542متوسطمتوسط1972.0489.1958.3956934624.333

غٌر مرشح---47.69744865متوسطجٌد جدا2071.4789.0557.9966409323.666

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن47.03158447متوسطجٌد2167.2886.3955.7596920926.666

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن46.99257405مستوفمتوسط2261.3175.3955.989391526

غٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء46.86206313متوسطجٌد2365.35594.42450.9459473237.333

غٌر مرشح---46.70634362مستوفمستوف2471.59685.59159.7234908916.333

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن46.65169864متوسطجٌد2561.580.6553.5027123430.666

غٌر مرشح خارج الخطةذوي الشهداء46.58159978متوسطجٌد2662.082189.723950.1167139838.333

غٌر مرشح---45.98137482مستوفمتوسط2767.582.1257.973392618

غٌر مرشح---45.4077105مستوفمتوسط2866.689.1354.0111578625.333

مرشح خارج الخطةذوي شهداء الحشد45.08530524مستوفمستوف2966.8976.8160.265007499.666

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن44.86865422مستوفمستوف3067.0992.7152.9552203126

القبول العام قناة القبول

االسم

سٌف سعد هادي حسٌن

سرور جعفر عبدالكاظم عباس

امٌر عماد نوري محمد

لقاء محمد علً سلمان

جنان عدنان حسن علً

هبة مهدي خلٌوي جاٌان

\مكان التقدٌم ماجستٌر\القانون العام\كلٌة القانون\جامعة بغداد\الجامعات \

زهراء مسٌر محمد حاجم

رهام رعد عبدالهادي حسن

اٌناس طالب عٌدان جوري

عماد طه جاسم نصٌف

انتظار جعفر محمد عبدالمجٌد

سناء عباس جواد فضٌح

نور الهدى عبد الرسول هاشم عطٌه

ٌوسف صاحب سلمان حسون

تقى محمد طه حسٌن

عالء حسٌن علً عبٌس

عذراء خضر ٌاس عبد

سهام مازن صباح جعفر

ندى عبدالحسٌن علً رمٌض

حسن علً غٌدان حمزة

اٌناس عدنان علً حسٌن

حٌدر ستار عبدالرضا محٌسن

نجاة بركات حنٌن غرٌب

عدي فرج شوٌش كوٌطع

سامر عبدالجبار جعفر كاظم

مروة باسم سلمان حسٌن

علً عبد الكاظم رخٌص شراد

تحسٌن سالم كرٌم عباس

عدي ٌحٌى موحان حوجً

ساره علً خضٌر عباس



غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن43.97152842متوسطمستوف3165.5189.1953.1024691722.666

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن42.96054322متوسطجٌد3263.5987.1752.372204621

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن42.68559348متوسطجٌد3357.6377.2851.6939906821.666

غٌر مرشح---42.03652549متوسطمتوسط3465.5689.7652.9096078416.666

مرشح خارج الخطةسجٌن سٌاس41.82471587ًمستوفمستوف3560.7886.8750.1783083922.333

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن41.092591جٌدجٌد3661.58989.76349.7037014321

غٌر مرشح---41.06332276متوسطجٌد3770.7891.8356.233603945.666

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن39.77722184مستوفجٌد3857.2881.3249.5388883417

غٌر مرشحتعوٌض متضررٌن37.73771224جٌدمتوسط3962.90688.67451.196874636.333

ندى جاسم محمد خلف

سرمد مكً كامل خماس

دٌانا جاسم محمد شكر

غزوان جاسب بنداوي حسن

سالم عودة حمٌدي ذبٌح

عالء حسٌن لفتة حٌال

مرٌم جاسم محمد ضمد

امٌن محمود شاكر امٌن

امل حسٌن مجٌد اوطٌفً


