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دع حسن1 دالحسن ع فالح ع

اظم جابر2 ظالل ناجح 

اشم سعد3 م  احمد رح

ر  محمد4 منال شا

اشم5 ل  دالحس اسماع اسامه ع

د العا محمد6 دى فايق ع

د7 اس خض نجم ع ع

مر صالح8 د  در ز

وسام نعمه صالح ردام9

د10 ف  سعد احمد ع ا

ه 11 اس  محسن  عط حسن  ع

ث  سالم  ضهد  خشان 12 ل

اظم ع 13 ب جواد  ز
اقر  رسول  محمد  شم 14
د15 د عب اس صاحب عب ع
زنه عالوي محمد  جاسم16
ادي  احمد17 د  ب سع ز
اظم سهر18 جعفر  حزام 
اظم  حسن  حمزە 19 أ   ن
ه سجاد محسن ع 20 رق
رائد قاسم صفر غلوم21
اتف فالح حسن22 نور 
ل محمدع ع 23 حس اسماع
دالسادە24 ادي ع ل محمد  اس
اس25 امل  ع دالهادي جواد  ع
رحاب حس ع غضب26
ار ع حسن27 بن ج
اء جعفر فاضل را 28 ا
ف29 اس مخ دان ع داء ع ب
د  حس 30 د ز ان  ع شهد دو
د  منعم 31 د  محمد  جا جا
د العا نعمه32 ز عادل ع



ل33 فاضل محسن لهمود مح
د الرضا 34 اس ع نور الهدى فاضل  ع
م طارش35 اشم ستار نع
د36 ار ع ند ع ج
دالحس ع 37 اسم ع ب  ز
ه38 ه محمد امانه عط
م39 د ال ب حسن ع ع ز
د40 اظم ع وفاء عامر 
د الرحمن  محمد ع 41 ز  ع د الع نور ع
ش42 اشم محمد درو اظم 
عذراء ع سلمان رم 43
د 44 سارە فارس ام ع
اظم ج 45 حسن فاضل 
ي صالح46 لب محمد ع خ
د محمد ع 47 د سع ام حم م
دان48 ات حس خلف ز ا
د الرضا سعد49 ض محمد ع
م50 ابرار فاضل عواد ك
حال رؤوف حمزە خض 51
د ع 52 داء طالب محمد حسن ع ب
دالعال محمد53 دى فاضل ع
انعام جودي صالح مهدي54
راء جمال ف عبود55 ز
د56 سكنة حس  طخاخ م
ز حس 57 دالع عال حسن ع
الحسن عمار حاتم سعدون58
در ع نا 59 الرا ح
ب60 د محمد حب نعمه ع
فاطمه عبود حس جعفر61
د ع 62 دالحس  ع در ع ى ح ب ال  ز
رسل ع نا حس 63
اظم 64 رة   د الز راء  صاحب ع ز
امل مطر جب 65 ل  د
ادي66 حسن غفار مسلم 
م وا 67 اشجان حس ابرا
دالمحسن حسن خلف68 شهد ع
اج  علوان 69 ل   حامد   اص
رە70 د الز در احمد ع محمد ح
ر مشعان71 ه محمود شا ناد
أحمد عامر حس حمزة72
ز73 ان ع راء محمد م ز
در حسن محمود74 مالك ح
ادي مهدي حر 75 احمد 
فاطمه ناظم شعالن حس 76
م77 د السادة رح اقر صالح ع
راء محسن محمد مو78 ز
د الحسن 79 جاسم  محمد عدنان ع
ون80 رغد فليح حسن مر



اظم81 م  اظم ك فاطمه 
ل مطلق حسون82 دالجل سمان  ع
د االم  حمود,83 اس ع راء  ع ز
ر عبود84 راء مو طا ز
ــــج85 ر عزران دو صادق طا
ش غازي86 مان رضيوي مع ا
س حمزە87 منار عمار ادر
اس88 اح ع نورس حمزة  ر
ر احمد89 د شا ب سع ز
رە ع90 د الز د ع ع ع
ز  جاسم 91 ند جمال  ع
ع  نجاح نا حس 92
ات  ز  محمد  حسن93 آ
ل محسن جواد94 ا جم
احمد سعد ع عطا95
ع  محسن محمد ا 96
د الرزاق تومان97 جابر عمار ع
ام جاسم محمد مهدي98
اجر مشكور جاسم حمادي99
امل مهدي100 ب حس  ز
راء مهدي  محسن  مهدي 101 ز
اظم حمود102 اس  راء ع ز
ع حس ع ع103
ادي104 در التفات محمد ع ح
ل105 ج  فض ف الدين  كفاح  مح س
ل خ 106 ه سعدون عج رق
نوفل نا حس محمد107
اظم 108 اظم  جواد   س  
د مطر109 داالم  ع راء  ع ز
مقصد مسلم مهدي علوان110
اس111 راء حس ع  ع ز
اظم112 حان جواد  حازم 
م حسن ع 113 احمد ك



ةموظف ل القسمال

ة القانونال القانون- القانون العامل

ة القانونال القانون-القانون الخاصل

ة القانون ل وفة/ ة القانونال القانون- القانون العامل

ة القانونال القانون- القانون العامل

ة القانونال القانون- القانون العامل

ة القانونال القانون- القانون العامل

ة القانونال القانون-القانون الخاصل

ة ة الشؤون القانون ة  محافظة ذي قار/شع ة العامة لل ة القانونالمدي القانون- القانون العامل

ة وفة/قسم الشؤون القانون ة القانونجامعة ال القانون- القانون العامل

ة القانونال القانون- القانون العامل

ة القانونال القانون- القانون العامل

ة القانونال القانون-القانون الخاصل

ف ة النجف اال لد ة  ف/مدي ة النجف اال لد ة  ة القانونمدي القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل

ة القانوندائرة التقاعد والضمان االجتما للعمال/دائرة التقاعد والضمان االجتما للعمال القانون- القانون العامل
ة القانونمؤسسة شهداء النجف /النجف القانون- القانون العامل

ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل

ه ة الب التحت ت/مدي ش ف والم طة النجف اال ة  ة القانونمدي القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل

ة االدارة واالقتصاد ل وفة/ ة القانونجامعة ال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل



ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل

ة  ة القانون ة النجف/الشع ة ت ة القانونمدي القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل

ة النجف لد ة  ة النجف/مدي لد ة  ة القانونمدي القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل

ة  ة القانون ف /الشع ة النجف اال لد ة  ة القانونمدي القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل

ف  ة  النجف اال اض اب وال ة الش ف /مدي ة  النجف اال اض اب وال ة الش ة القانونمدي القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل

ة النجف لد ة  ة النجف/مدي لد ة  ة القانونمدي القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل



ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل
ة القانونال القانون-القانون الخاصل

ف ة القانوناللواء الثا /النجف اال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل
ة القانونال القانون- القانون العامل

ة النجف لد ة  ة النجف/مدي لد ة  ة القانونمدي القانون-القانون الخاصل



ةالتخصص الدقيقالتخصص العام مالدراسة المطل قناة التقد

القبول العامدكتوراەالقانون العامالقانون العام

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص

القبول العامدكتوراەالقانون العامالقانون العام

القبول العامدكتوراەالقانون العامالقانون العام

النفقة الخاصةدكتوراەالقانون العامالقانون العام

القبول العامدكتوراەالقانون العامالقانون العام

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص

القبول العامدكتوراەالقانون العامالقانون العام

النفقة الخاصةماجست القانون العامالقانون العام

القبول العامدكتوراەالقانون العامالقانون العام

النفقة الخاصةدكتوراەالقانون العامالقانون العام

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
النفقة الخاصةماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص

القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص



القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص

القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
النفقة الخاصةماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
النفقة الخاصةماجست القانون العامالقانون العام

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
النفقة الخاصةماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
النفقة الخاصةماجست القانون العامالقانون العام

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
النفقة الخاصةماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص

القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
النفقة الخاصةماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص

القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام

النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام

النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص
النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص

القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص

القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام

النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص
النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص
النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص

القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص



القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص

القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام

النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
النفقة الخاصةماجست القانون العامالقانون العام

النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص

النفقة الخاصةماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص

النفقة الخاصةماجست القانون العامالقانون العام
النفقة الخاصةماجست القانون العامالقانون العام

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص

القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص
النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص
القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص
النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص
النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص

القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص
النفقة الخاصةماجست القانون الخاصالقانون الخاص

القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام
القبول العامماجست القانون العامالقانون العام

القبول العامماجست القانون الخاصالقانون الخاص
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ل 2003 85.95688.59129.63ذوي الشهداء ق
/81.58388.59137.5
/85.20289.84531.63
/79.02387.25538.5

اسي  83.3688.7731.25السجناء الس
/84.5884.5821.25

86.57793.3428.25ذوي شهداء الحشد الشع 
/83.89686.27823.5

ل 2003 79.97388.59133ذوي الشهداء ق
/82.817192.836732
/76.16589.84541

ل 2003 80.18990.00933.5ذوي الشهداء ق
/81.6490.65830.5
/80.83586.27826
/78.48285.06227.63
/78.14887.25530.5



/77.53289.84534.5
/73.70187.25538
/76.06491.88938.5
/75.57985.06231.5
/75.79287.25531.88
/71.1687.3340
/81.24890.02223.38
/76.30489.31231.25
/75.81988.59131.25
/76.2988.59130.13
/78.14385.21422.5
/79.36888.59124.13
/78.4990.0627.25
/79.25789.31223
/77.61888.59125.13
/71.40589.02737
/80.70589.13918
/70.60187.25534.88
/69.8878.1425
/84.61390.38611.38
/71.43285.06230
/74.0384.7724
/72.89289.84531.5

ل 2003 76.56987.75921ذوي الشهداء ق
/70.16785.06229
/76.8893.3425
/72.45886.33125.63

ل 2003 71.37389.31230.5ذوي الشهداء ق
/78.56193.3420.75
/74.53887.25521.38
/73.22987.25523.5
/74.72788.59122

69.76487.25530ذوي االعاقة
ل 2003 74.47193.3426.88ذوي الشهداء ق

/72.1192.8330.5
ة ة واالخطاء العسك اب ات االر رن من العمل 75.14588.59119.5المت

/67.50887.25531
/70.53490.02228
/70.86492.31728.63
/71.43888.59123
/74.90292.80820.75

ل 2003 74.29688.59116.75ذوي الشهداء ق
/68.5184.1823
/68.9387.25525.5
/69.47387.25523.5

ة ة واالخطاء العسك اب ات االر رن من العمل 70.70189.84523.75المت
/71.2592.8325.5

ة ة واالخطاء العسك اب ات االر رن من العمل 70.99888.59121.5المت



/73.00488.59116.5
/65.35387.49729
/72.4990.38618
/70.2290.38620.63
/69.69689.13920.13
/65.75789.84528
/67.60491.16225.75

64.74183.07523ذوي شهداء الحشد الشع 
/68.90289.84521.88
/61.43486.1931.5
/69.5592.8322.5
/63.25885.06225.75
/68.5984.5814
/69.91187.25514.25
/63.1492.8332
/68.99892.45420.5
/71.23793.3417

ل 2003 64.1689.15125.25ذوي الشهداء ق
اسي  66.6891.4622.5السجناء الس

ة ة واالخطاء العسك اب ات االر رن من العمل 65.63387.25519المت
/62.3491.4629
/65.20287.25519.5
/67.71693.3420
/59.1889.2432
/66.25689.13916.5
/61.4389.8326
/65.02290.81219.5
/65.43493.3420.5
/62.66988.72620

ل 2003 60.90389.2420.88ذوي الشهداء ق
/68.4586.179

ة ة واالخطاء العسك اب ات االر رن من العمل 65.20587.255المت
/70.98286.19



س  ه الدرجات المضافة ) معدل اساس المفاضلةالمعدل ال از االمتحان التناف ( مضافا ال اجت

نعم74.6811

نعم71.8137571.119625

نعم67.9082

ال66.1021

ال65.9481

ال65.2302

ال72.142838701354164.8999870909478

ال64.807

نعم70.167182575633164.1920278029432

ال63.5314

ال63.1515

نعم63.523344896772863.066341427741

ال67.351540410060858.9960782870426
ال66.393260249348158.9252821745437
ال66.942974455644558.1490821189511
ال67.916827749910458.0807794249373
ال70.001828616902457.8902800318317
ال66.440494951518857.7583464660631
ال68.716605515053757.5906238605376
ال65.038541817087857.0769792719615
ال67.792799369156356.8299595584094
ال71.14556.1765
ال68.02147305549656.0900311388472
ال69.593578571594255.7655050001159
ال65.129324770574955.4905273394024
ال65.307917740424955.3155424182974
ال61.428138530246555.2996969711726
ال64.592239945449955.2645679618149
ال65.436362814092554.9554539698648
ال67.054411698231354.7380881887619
ال65.752732959488454.3159130716419
ال64.31838788608154.1728715202567



ال62.530643163225554.1214502142579
ال60.658359850438453.8608518953069
ال60.40506724417553.8335470709225
ال63.320580570642653.7744063994498
ال62.379321987278753.2295253910951
ال58.532013053933452.9724091377533
ال65.438746795227852.8211227566595
ال61.79366391974252.6305647438194
ال61.746342825456352.5974399778194
ال62.129921182738752.5299448279171
ال65.386783867674352.520748707372
ال64.6366179634552.484632574415
ال63.199004552520552.4143031867644
ال64.185107219634551.8295750537442
ال63.211432984163251.7870030889142
ال57.954252459927951.6679767219495
ال65.445436326972551.2118054288807
ال58.106957352014251.1388701464099
ال62.184614793959651.0292303557717
ال67.959724454008450.9858071178059
ال59.846196844654550.8923377912581
ال62.172711749439750.7208982246078
ال58.788418220268250.6018927541878
ال62.76683551259750.2367848588179
ال58.786371570148849.8504600991042
ال60.402772659095849.781940861367
ال60.079726859413249.7448088015892
ال57.800366624865649.6102566374059
ال61.723494053996149.4314458377973
ال61.347238525012949.357066967509
ال60.269888244226749.2389217709587
ال60.857027398381349.1999191788669
ال57.418078677439749.1926550742078
ال58.510079119348649.021055383544
ال56.867314715070648.9571203005494
ال61.197443010576748.6882101074037
ال55.561316085038148.1929212595267
ال56.809479205083248.1666354435582
ال56.096796603009247.8567576221064
ال58.178494028738847.6249458201172
ال59.078702310145747.580091617102
ال60.506024697768447.3792172884379
ال57.820063554288447.3740444880019
ال56.731669102057247.36216837144
ال57.178576055813447.0750032390694
ال57.021346054315847.039942238021
ال56.189102391468346.9823716740278
ال57.820161805375346.9241132637627



ال59.453830987346446.5676816911424
ال53.68410185777846.2788713004446
ال58.222736762330446.1559157336313
ال56.399511318124545.6686579226871
ال56.517999259583345.6015994817083
ال53.03394085647545.5237585995325
ال53.980046093767145.511032265637
ال55.15064271742445.5054499021968
ال55.570427374923545.4632991624464
ال50.997205186216545.1480436303516
ال54.848450123882445.1439150867176
ال52.997966177611644.8235763243281
ال57.694910735398444.5864375147789
ال57.539064537848844.5523451764942
ال49.793402456102644.4553817192718
ال54.56427275185544.3449909262985
ال55.9692028605144.278442002357
ال52.023892496999543.9917247478996
ال53.12309424885243.9361659741964
ال54.018129090023543.5126903630164
ال49.665472337633943.4658306363438
ال53.663401839436143.4143812876053
ال53.202837583029843.2419863081208
ال47.952776781712243.1669437471986
ال53.728428589057542.5599000123403
ال49.549863353000142.4849043471001
ال52.05583475752142.2890843302647
ال51.409924898221542.1369474287551
ال50.983279123368641.688295386358
ال49.348901053339340.8082307373375
ال56.8263514023138
ال53.6658709386282
ال58.9231308156399



لةحضور االمتحان التناف  جة المقا المالحظاتالدرجات المضافةن
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جةحالة القبول موقف الن
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سلسل التخصص الدقيقالتخصص العامالدراسة المفتوحةالقسمال

القانون العامالقانون العامدكتوراەالقانون- القانون العام1

القانون العامالقانون العامماجست القانون- القانون العام2

القانون الخاصالقانون الخاصماجست القانون-القانون الخاص3



ةعدد مقاعد النفقة الخاصةعدد مقاعد القبول العام ات الطب ة التعاوندعم المال الدراسة ضمن آل

الال11

الال11

الال22


	تقرير الفرز
	الدراسات المفتوحة

