
 جامعة ذي قار

 كلية القانون

 شعبة الدراسات العليا

 المتقدمين على الدراسات العليا أسماء

 

 قسم القانون العام أوال /

 الماجستير /        

 قناة القبول االسم ت

 الخاصة النفقة احمد حسن عريبي 1

 العام القبول ايمان غائب علي 2

 العام القبول ايمان كريم حسين  3

 العام القبول عوده ورانباسم  4

 العام القبول حميد ياسر رداد 5

 القبول العام حنين حسن اليذ 6

 النفقة الخاصة حيدر عواد محمد 7

 النفقة الخاصة ختام خلف ياسر 8

 القبول العام ذو الفقار محمد كريم 9

 القبول العام رنا عباس فاضل 11

 امتيازات زهراء عبد الهادي حميد حطيحط 11

 النفقة الخاصة شهد احمد عبدهللا 12

 امتيازات صبا خضر كريم 13

 النفقة الخاصة صفاء كاظم حسين 14

 القبول العام علي حسن خضر 15

 النفقة الخاصة علي حسين عبد الرؤوف 16

 امتيازات علي حسين مهاوش 17

 القبول العام علي غانم عبد سلمان 18

 امتيازات كريم عبد الساده بشير 19

 امتيازات محمد رحيم محمد 21

 النفقة الخاصة ميثاق مسعد عزيز 21

 النفقة الخاصة نغم كريم فاضل 22

 القبول العام يحيى محسن عبد الرزاق 23

 

 الدكتوراه 

 قناة القبول اسم الطالب  ت

 القبول العام احمد عبد هللا خلف 1

 القبول العام اسيل كامل عاجل 2

 امتيازات محمد حسنجاسم  3

 القبول العام صادق يوسف خلف 4



 امتيازات محمد عبد الحسين شنان 5

 القبول العام هدى سعدي مزعل 6

 النفقة الخاصة هدى مالك صبير 7

 القبول العام وليد رجب سلمان 8

 

 قسم القانون الخاصثانيا / 

 الماجستير                

 قناة القبول االسم ت

 القبول العام عويد كريمانعام  1

 النفقة الخاصة ايسر عدنان عبودي 2

 امتيازات ايمان محمد كاظم 3

 القبول العام تبارك وليد قنديل 4

 امتيازات جعفر جبر حسين 5

 القبول العام دعاء زين العابدين خضير 6

 النفقة الخاصة ذكريات غالب لفته 7

 القبول العام رسل جاسم عطية 8

 القبول العام عادل حميدرسل  9

 امتيازات رشا ايمن عبد الغني 11

 النفقة الخاصة رغده عوده شهيب 11

 القبول العام رنا جميل محسن 12

 القبول العام زهراء عبد االمير سالم 13

 القبول العام ستار خميس علي 14

 القبول العام سعد جبر راضي 15

 القبول العام سماره صابر بدر 16

 النفقة الخاصة شهد محمد عبيد 17

 القبول العام عال محمد طارق 18

 القبول العام علي كاظم خليف 19

 امتيازات عمار جاسم حميد 21

 القبول العام كاظم نعيم عجيل 21

 النفقة الخاصة محمد جاسم محمد 22

 القبول العام منى هادي فرهود 23

 القبول العام نجالء حميد برزان 24

 النفقة الخاصة ماجد خلف هند 25

 

 الدكتوراه 

 قناة القبول االسم ت

 القبول العام اسيل نجم عبد هللا 1

 القبول العام ساره حسن علوان 2

 امتيازات عبد الحسين لوكي زاجي 3

 القبول العام علي كاظم عجيل 4

 القبول العام مريم طالب سعدون 5



 القبول العام مها ناجي جاسم 6

 القبول العام صالح عبد الحسينميسم  7

 امتيازات ندى كريم عباس 8

 القبول العام وجود خلف لفته 9

 

 


