
 :اسماء طالب الماجستير والدكتوراه لمقابلة

 صباحا   11الساعة  30/10/2018 الثالثاء في أطروحات الدكتوراه يومرسائل الماجستير واللجنة المتخصصة بتسجيل 
 

 

 اسم الطالب التخصص الرقم

 دكتوراه حقوق 1
 القانون االداري

 شريهان عز الدين خزعل

 دكتوراه حقوق 2
 القانون االداري

 عمر حممود شريتح

 دكتوراه حقوق 3
 القانون االداري

 سامر عبد الرزاق دوغان

 دكتوراه حقوق 4
 القانون االداري

 أمحد ناصر مصري الشعراين

 دكتوراه حقوق 5
 القانون االداري

 شربل سليمان احلداد

 دكتوراه حقوق 6
 القانون االداري

 باسل عبد الرحيم عبد الرحيم

 دكتوراه حقوق 7
 الدستوريالقانون 

 ذو الفقار علي ضاهر

 دكتوراه حقوق 8
 الدستوريالقانون 

 ياسر طه ياسني

 دكتوراه حقوق 9
 الدستوريالقانون 

 طوين نعمه اهلل خمايل

 دكتوراه حقوق 10
 القانون الدويل العام

 مدرار سعد الدين حبال

 

 



 
 :اسماء طالب الماجستير والدكتوراه لمقابلة

 صباحا   11الساعة  13/10/2018في  برعااءاال أطروحات الدكتوراه يومرسائل الماجستير واللجنة المتخصصة بتسجيل 
 

 اسم الطالب التخصص الرقم

 دكتوراه حقوق 1
 القانون اجلنائي الدويل

 سامي عبد اللطيف محود

 دكتوراه حقوق 2
 القانون اجلنائي الدويل

 أمحد علي أمحد النجم

 حقوق ماجستري 3
 القانون العام

 سلوى ماهر التنيري

 ماجستري حقوق 4
 القانون العام

 جورية خليفة سرور

 ماجستري حقوق 5
 القانون العام

 عبد الرمحن عبد القادر أنور

 ماجستري حقوق 6
 القانون العام

 خالد حممد سعيد الزغيب

 ماجستري حقوق 7
 القانون العام

 سيف رعد حمسن الكناين

 حقوقماجستري  8
 القانون العام

 عبد اهلل ثائر محد العبيدي

 ماجستري حقوق 9
 القانون العام

 سيف الدين ماجد خليل الدفافعة

 ماجستري حقوق 10
 القانون العام

 حممد سعيد حممد البادي



 :اسماء طالب الماجستير والدكتوراه لمقابلة

 صباحا   11الساعة  1/11/2018في  الخميس يوم أطروحات الدكتوراهرسائل الماجستير واللجنة المتخصصة بتسجيل 
 

 اسم الطالب التخصص الرقم

 دكتوراه علوم سياسية 1
 

 مهدي إبراهيم عقيل

 حسن إبراهيم جوين دكتوراه علوم سياسية 2
 آسيا أمحد السحمراين دكتوراه علوم سياسية 3
 غولشان يوسف صغالم دكتوراه علوم سياسية 4
 باسم جالل القاسم دكتوراه علوم سياسية 5
 ماجستري حقوق 6

 القانون العام
 عال عمر جوهرة

 ماجستري حقوق 7
 القانون العام

 جنوى خضر املكاري

 ماجستري حقوق 8
 القانون العام

 انعام أديب برقوق

 ماجستري حقوق 9
 القانون العام

 هنادي حسن املوح

 ماجستري حقوق 10
 القانون العام

 بسام أسعد أبو سعد

 
 

  



 :اسماء طالب الماجستير والدكتوراه لمقابلة

 صباحا   11الساعة  5/11/2018في  االثنين أطروحات الدكتوراه يومرسائل الماجستير واللجنة المتخصصة بتسجيل 
 

 اسم الطالب التخصص الرقم

 ماجستري حقوق 1
 القانون اخلاص

 حممد حسني علي اجلزاع

 ماجستري حقوق 2
 القانون اخلاص

 مزهر عبيد عبد الغين

 ماجستري حقوق 3
 القانون اخلاص

 فداء حسن حممد 

 ماجستري حقوق 4
 القانون اخلاص

 مهيمن كرمي فاضل

 دكتوراه حقوق 5
 القانون املدين

 مرمي عبد اهلل اسحق

 دكتوراه حقوق 6
 القانون املدين

 عصام حممد سعد سباط

 دكتوراه حقوق 7
 القانون املدين

 أمحد فؤاد شجاع النداوي

 
  



 :اسماء طالب الدكتوراه لمقابلة

 صباحا   11الساعة  6/11/2018في  الثالثاء أطروحات الدكتوراه يومرسائل الماجستير واللجنة المتخصصة بتسجيل 
 

 اسم الطالب التخصص الرقم

 دكتوراه حقوق 1
 قانون أصول احملاكمات املدنية

 مروان نعمه دعبول

 دكتوراه حقوق 2
 القانون التجاري

 نسمة فوزي أدهم

 دكتوراه حقوق 3
 القانون التجاري

 نبيل كرمي عامر

 دكتوراه حقوق 4
 القانون التجاري

 محزة حممد فائق دياب

 


