
سنة التخرجالتخصص الدقيقالشهادةالكلية/الجامعةاسم االم الثالثياسم الطالب الرباعيت

2003خاصالدكتوراةالقانونطه عبد القهار احمد مقبل1

2003خاصالدكتوراةالقانونعائدة احمدابراهيم محمد شريف2

2003دوليالدكتوراةالقانونصبيحة صادق عبداحمد تقي فضيل3

2003دوليالدكتوراةالقانونفالحة عبد المهديهديل صالح عبود بناني4

2003عامالدكتوراةالقانونحميدة جاسم جواداسماعيل صعصاع غيدان مري5

2003عامالدكتوراةالقانونامل حسينميثم حنظل شريف حسني شريف6

2003خاصالدكتوراةالقانونفخرية ازغيرعباس علي محمد علي7

2003جنائيالدكتوراةالقانونحسنة حسان حموديعماد حسين نجم عبدهللا8

2003جنائيالدكتوراةالقانونشفيقة مصطفى حسنامل فاضل عبد خشان9

2003دوليالدكتوراةالقانونمليحة داخل عباسحيدر ادهم عبد الهادي عبدهللا10

2003دوليالدكتوراةالقانونعز الدين الطيب ادم11

2003خاصالدكتوراةالقانون نعمات اردنياياد احمد محمود بطانية12

2003جنائيالدكتوراةالقانونكميلة عايد محمدمجيد خضر احمد عبدهللا13

2004خاصالدكتوراةالقانون صالحة حسين حمدمحمد مقبل سيف حسن14

2004عامالدكتوراةالقانونزنوبة هاني محمدعبد الحميد عبد المهدي حسن  محمد15

2004خاصالدكتوراةالقانوننبيلة حميدحسين عبد القادر معروف فتاح16

2004خاصالدكتوراةالقانونطليقة مطرود هلوسساهرة حسين كاظم حسين17

2004جنائيالدكتوراةالقانونصالحة حسين حمدموفق علي عبيد محمد18

2004دوليالدكتوراةالقانونظهيدة حسين خلفسمية رشيد جابر خلف19

2004عامالدكتوراةالقانونهونة عبيدوليد مرزة حمزة ناصر20

2004خاصالدكتوراةالقانونبراق جواد سوادي21

2004خاصالدكتوراةالقانونصبيحة كاظمعلي احمد عباس حسين22

2004جنائيالدكتوراةالقانونصبيحة جاسم محمدبشرى سلمان حسين علي23

2004جنائيالدكتوراةالقانوناميرة جاسبصالح هادي صالح هاشم24

2004جنائيالدكتوراةالقانونجميلة ساجدعمار تركي عطيه مطر25

2004عامالدكتوراةالقانونجميلة ساجدعلي هادي عطية مطر26

2004عامالدكتوراةالقانونحمده خميس محمدمهدي حمدي مهدي محمد27

2005عامالدكتوراةالقانونزهرة محمد عليعادل حسين  علي طالب28

2005خاصالدكتوراةالقانونحمدة خميس محمدحسن نعمة ياسر محمد29

2005دوليالدكتوراةالقانوننجية علي حسنعلي حميد عبد الرضا وادي30

2005دوليالدكتوراةالقانوننورية محمد سلمانمياده عبد الكاظم مهوس جبر31

2005عامالدكتوراةالقانونصبيحة كاظماحمد عبد العزيز سعيد حسين32

2005عامالدكتوراةالقانونساجدة حسن ابراهيماحمد فاضل حسين علي33

2005خاصالدكتوراةالقانوننزيلة حسين موسىحسن حنتوش رشيد محمد34

2005عامالدكتوراةالقانونسميرة حيدر شكرقيصر يحيى جعفر صالح35

2005دوليالدكتوراةالقانونسعاد نصيف صالحخالد سلمان جواد محمد36

2005دوليالدكتوراةالقانونمعصومة خضير عباسمحمد تركي عباس نصيف37

2005جنائيالدكتوراةالقانونهناء شعبان عبداللطيفبراء منذر كمال عبد اللطيف38

2005جنائيالدكتوراةالقانونيمنيعبده يحيى محمد الشاطبي39

2006جنائيالدكتوراةالقانون سلوى بدر عبد الرحمنرائد احمد محمد احمد40

2006عامالدكتوراةالقانونعقرة سعيد عسكرجاسم كاظم كباشي عسكر41

2006دوليالدكتوراةالقانونفاطمة خلف خالطيعلي جبار كريدي خالطي42

2006خاصالدكتوراةالقانونسكنة حسين عبد عليسالم عبد الزهرة عبد هللا جوم43

2006خاصالدكتوراةالقانونزهرى صالح عليعقيل فاضل حمد علي44

2006جنائيالدكتوراةالقانون مهدية حسن فالحاريج طعمه فاخر مظلوم45

2006جنائيالدكتوراةالقانونجميلة ظاهر نصيفحسين عبد الصاحب عبد الكريم محمد46

2006جنائيالدكتوراةالقانونراجحة طالب داودعمر فخري عبد الرزاق صلبي47

2006خاصالدكتوراةالقانونامل محمد عليحسين عبد هللا عبد الرضا فارس48

2006خاصالدكتوراةالقانونفلاير جاسم جوديرعد ادهم عبد الحميد توفيق49

2006خاصالدكتوراةالقانونصبيحة خضير عبد عليظافر حبيب جبارة عبد علي50

2006خاصالدكتوراةالقانونرجاء عبد الزهره محسنعلي ضاري خليل محمود51

2006خاصالدكتوراةالقانون وهيبة عبيد عبد السادةمنصور حاتم محسن عبد السادة52

2006خاصالدكتوراةالقانونعلية عباس سويفهادي حسين عبد علي عاصي53

2006خاصالدكتوراةالقانوننصرة حسين حميدنصير صبار لفتة عبدهللا54

2006دوليالدكتوراةالقانونهضيمة عبد حسينصدام حسين وادي شبيب55

2006دوليالدكتوراةالقانونفاطمة عناد جيادصالح جبير صدام غائب56



2006عامالدكتوراةالقانونسورية خليل ابراهيمبان صالح عبد القادر خضر57

2006عامالدكتوراةالقانونجذبة باني شرموخجعفر عبد الساده بهير غضيب58

2006عامالدكتوراةالقانونصبرية فليح حسنصعب ناجي عبود احمد59

2006عامالدكتوراةالقانوننذيرة ابراهيمناهدة عبد الغني محمد احمد60

2006خاصالدكتوراةالقانونمصطفى إبراهيم  محمد امين61

2006عامالدكتوراةالقانونحسن ضياء حسن62

2007دوليالدكتوراةالقانونمهدية صالح قاسمايمان ناجي عبد المجيد حسن63

2007دوليالدكتوراةالقانونزهره عبد االميرعبد الرسول عبد الرضا جابر سلمان64

2007عامالدكتوراةالقانونحليمة حسان احمدرفاه كريم رزوقي كديل65

2007عامالدكتوراةالقانونسعدية لطيف خضركوثر حازم سلطان شيخان66

2007خاصالدكتوراةالقانونايمان جوادذكرى محمد حسين محمد67

2007خاصالدكتوراةالقانونرضية طاهر زغيررائدصيوان عطوان عبيد68

2007جنائيالدكتوراةالقانونسكنة صيهود عبد مهناندى صالح هادي عودة69

2007جنائيالدكتوراةالقانونخلود عبد الجباراحمد كيالن عبد هللا صكر70

2007جنائيالدكتوراةالقانونزهره حسن رائدحسون عبيد هجيج حماد71

2007جنائيالدكتوراةالقانونرسمية  حسون عبدهللاخالد خضير دحام  مسعود72

2007جنائيالدكتوراةالقانونخيرية خليل ابراهيممحمد اسماعيل ابراهيم عبد73

2007خاصالدكتوراةالقانون رابحة موسىاسل عبد الكاظم كريم سلمان74

2007خاصالدكتوراةالقانونصبرية نايف محسنحسن محمد كاظم علوان75

2007خاصالدكتوراةالقانونهيلة بكي مسعدغني ريسان جادر مسعد76

2007خاصالدكتوراةالقانونسهام حسين عباسوسن قاسم غني فرحان77

2007دوليالدكتوراةالقانونصفية عبد عثمانبشير جمعة عبد الجبار احمد78

2007دوليالدكتوراةالقانونخيرية  عبد االمير عبودمحمد ثامر مخاط صقر79

2007دوليالدكتوراةالقانونزكية عباس عبدهللامحمد محمود امين عبدهللا80

2007عامالدكتوراةالقانونرياض محسن مجول81

2007عامالدكتوراةالقانونخولة ذاكر حماشيعبد اللطيف نايف عبد اللطيف طعمة82

2007عامالدكتوراةالقانونصبيحة عبد الجبار صبريمها بهجت يونس صالح83

2007عامالدكتوراةالقانونمياسة علي خالدنجيب شكر محمود سلمان84

2007خاصالدكتوراةالقانونباسم محمد رشدي85

2007جنائيالدكتوراةالقانون قبيلة عبد الرزاق عبد الحسنمحمد علي عبد الرضا عفلوك86

2007خاصالدكتوراةالقانوننورة جواد كاظممثنى محمد عبد جاسم87

2007عامالدكتوراةالقانون مهدية جاسم محمدابراهيم حميد محسن حسن88

2007عامالدكتوراةالقانونساجدة عبود كاظمزياد خالد يوسف عليوي89

2007عامالدكتوراةالقانونعميله خلفياسر عطيوي عبود محمد90

2008جنائيالدكتوراةالقانونجليلة دامس عنادعقيل عزيز عودة سهر91

2008جنائيالدكتوراةالقانونجوزه حسن فرحانكريم سلمان كاظم  اسود92

2008جنائيالدكتوراةالقانونسعاد جاسم حمودمعاذ جاسم محمد جاسم93

2008دوليالدكتوراةالقانونليلى عناد غليمفراس زهير جعفر عبد الحسن94

2008عامالدكتوراةالقانونجماله حسين عليماهر فيصل صالح ذياب95

2008عامالدكتوراةالقانون خديجة عواد رحيممعمر مهدي صالح رحيم96

2008جنائيالدكتوراةالقانونفخرية عباس كاظمنوال طارق ابراهيم عبد الرزاق97

2008جنائيالدكتوراةالقانونمليحان عليوعدي سليمان علي98

2008خاصالدكتوراةالقانونغنوه فهيد اعفراسالم مجيد حوشي عليوي بندر99

2008خاصالدكتوراةالقانون فرحة سعيد جازععلي مطشر عبد الصاحب علي100

2008خاصالدكتوراةالقانونلوفه جاسم عباسندى عبد الكاظم حسين عبيس101

2008دوليالدكتوراةالقانونفيروز علي سليمانجوتيار محمد رشيد صديق102

2008دوليالدكتوراةالقانونحسنة محمود سلمانعمار حميد سعد هللا بكر103

2008دوليالدكتوراةالقانونفوزية حميدمحمد احمد حمد داود104

2008جنائيالدكتوراةالقانون فضيلة رضا عباسعلي عادل اسماعيل حبيب105

2008خاصالدكتوراةالقانونسعدية راضي حمدردينة محمد رضا مجيد106

2008جنائيالدكتوراةالقانونخمشة عبد الحسين ارفيعيكريم خميس خصباك سلمان107

2008دوليالدكتوراةالقانون كتيبة حسن عباسمعتز فيصل خزعل جليل108

2009عامالدكتوراةالقانونليلى علي شياعصباح عبد الكاظم شبيب شياع109

2014خاصالدكتوراةالقانونرسمية هراطاكرم محمد حسين  سرهيد110

2014عامالدكتوراةالقانوننجية ياسرعالء ابراهيم محمود  عبدهللا111

2015عامالدكتوراةالقانونسهامة ابراهيمازهار هاشم احمد رشيد 112

2015عامالدكتوراةالقانون مريم سلمانرشا محمد جعفر محمد113

2015عامالدكتوراةالقانون انغام موسى مروج هادي محمد حسن114

2015عامالدكتوراةالقانونفليحة احمدمنجد منصور محمود  عبد المحسن115

2015خاص الدكتوراةالقانونجامسة طابوررباب حسين كشكول شمخي116

2015خاصالدكتوراةالقانونرجاء فياضرؤى عبدالستار صالح عبدهللا117



2015خاصالدكتوراةالقانونسنية سليمزينب ثامر حميدي حسن118

2016خاصالدكتوراةالقانونسميعة ابراهيمامال احمد ناجي احمد 119

2016خاصالدكتوراةالقانون كظيمة عبيسباسم محمد خضر جحيل120

2016خاصالدكتوراةالقانونمائدة محمدحيدر علي مزهر سليمان121

2016خاصالدكتوراةالقانونحميدة كريمسهام سوادي طعمة جبر122

2016خاصالدكتوراةالقانونحميدة جاسممها نصيف جاسم محمد123

2016خاصالدكتوراةالقانونرضية عدايجنان جاسم مشتت بطل124

2016عامالدكتوراةالقانونهيبت حميدبشار جاهم عجمي حسن125

2016عامالدكتوراةالقانونفخرية حمزهصفاء حسين خضير كاظم 126

2016عامالدكتوراةالقانونهدى حسنكمال علي حسين  عكاب127

2016عامالدكتوراةالقانوننورية جواداقبال ناجي سعيد حسين128

2016عامالدكتوراةالقانونسعدية حزامعصام حاتم حسين علي129

2016خاصالدكتوراةالقانونرشا كيالن شاكر محمود130

2016خاصالدكتوراةالقانونشكرية مولودعلي طابع عبدالغني حامد131

2016خاصالدكتوراةالقانونعفاف خليلمحمد عبدالوهاب محمد جميل132

2016خاصالدكتوراةالقانونايمان حسينسفانة سمير حميد  عزيز133

2017خاصالدكتوراةالقانونكريمه عجاجاحمد جعفر شاوي 134

2017خاص الدكتوراةالقانونرجاء عالء الدين محمد غانم يونس  احمد135

2017عام الدكتوراةالقانونسميره سعيدصبا فاروق خضر ريحان136

2017خاص الدكتوراةالقانوننهله محمدلبنى عبد الحسين عيسى  عمران137

2017عام الدكتوراةالقانونزكية ياسينانتصار حسن عبد هللا  محيميد138

2017خاص الدكتوراةالقانوننداء عيسىهدى جواد عبد الرضا  كاظم139

2017عام الدكتوراةالقانونعلية طعيممسرنا علي حميد عزيز140

2017جنائيالدكتوراةالقانونمعصومة عبد عليمصطفى راشد  عبد الحمزه مصباح141

2017عام الدكتوراةالقانونماجدة عويدجهاد علي جمعة محارب142

2017خاص الدكتوراةالقانونفخرية كاظمحازم اكرم صالل جوامير143

2017عام الدكتوراةالقانونطهاره ابراهيمرائد حمدان عاجب هاشم144

2018خاصالدكتوراةالقانونساجدة علياندلس حامد عبد شالكة145

2018خاصالدكتوراةالقانونوفه كاطعرحيم راهي ناصر  حسين146

2018خاصالدكتوراةالقانونكواكب عليليث عبد الرزاق علي عمران147

2018جنائيالدكتوراةالقانونفوزية عليعلي عبد اليمة جعفر  عذار148

2018خاصالدكتوراةالقانونايمان حسينبان بدر حسن  محميد149

2018عامالدكتوراةالقانونفاتن حسنسارة فاضل عباس  علي150

2018جنائيالدكتوراةالقانوننجمة صالحشاكر نوري اسماعيل حمد151

2018جنائيالدكتوراةالقانونغنية شوايرشا علي كاظم  هالل152

2018خاصالدكتوراةالقانونانعام عويدنورس عباس محسن  حميدي153

2018جنائيالدكتوراةالقانوننجاة كاظمنبراس جبار خلف  محمد154

2019عام الدكتوراةالقانونحميدة حسينصالح حسن كريم  سليمان155

2019خاصالدكتوراةالقانون سليمة حميدماجد مجباس حسن  سفيح156

2019خاصالدكتوراةالقانونرحمة عليهديل سعد احمد  عواد157

2019عامالدكتوراةالقانونسعاد اسماعيلرباب خليل ابراهيم  مصطفى158

2019خاصالدكتوراةالقانوننظيره فاضلزينة حسين علوان سالم159

2019عامالدكتوراةالقانون خيرية نذيرجواد كاظم جبار  كشيش160

2019عامالدكتوراةالقانونصبرية حسنرشا عبد هللا عبد الحسن  سلمان161

2019عامالدكتوراةالقانونسعدية سعدونعمار حسين علي محسن 162

2019عامالدكتوراةالقانونفوزية عليعبد الحميد عبد اليمة  عذار163

2019خاصالدكتوراةالقانونخالدية محمدكاظم حمادي  يوسف  خلف164

2019عام الدكتوراةالقانونسهامة جاسماقبال عبد هللا امين  حسن165

2019خاصالدكتوراةالقانونغنية صدامنور الهدى عبد الكاظم  راضي166

2019عام الدكتوراةالقانونيسرى محمودمروة موفق مهدي  صالح167

2019خاصالدكتوراةالقانونحديثة غضبانمنى نعيم جعاز  داغش168

2019خاصالدكتوراةالقانونعالية عبدهللاعلياء زامل مشتت  جبارة169

2020عام الدكتوراةالقانونرفعة صالحفاروق عز الدين خلف  ايوب170

2020خاصالدكتوراةالقانونشفاء محمدلؤي سطام حمود حسن171

2020عامالدكتوراةالقانوننهودة عبد الجباراحمد طالل عبد الحميد  صالح172

2020خاصالدكتوراةالقانونفليحة عليبروين محمود محمد امين173

2020عام الدكتوراةالقانونمكية هاشممحمد سالم كريم  ارويحي174

2020خاص الدكتوراةالقانونفطيمة عبدعباس علي سلمان  رحيم175

2020عامالدكتوراةالقانونفوزية عبد الوهاباسامة طه حسين نجرس176

2020خاصالدكتوراةالقانونايمان طالبهند عباس خلف  عناد177

2020خاصالدكتوراةالقانونفضيلة عليقتيبة مهدي صالح  خلف178



2020خاصالدكتوراةالقانونوداد عليسامح صبري جاسم  محمد179

2020خاصالدكتوراةالقانونامل مصطفىنسرين غانم حنون  صبحي180

2020خاصالدكتوراةالقانونسعدية محموداياد جواد محمد  جواد181

2020عام الدكتوراةالقانونكريمة محمدزهراء سعد مهدي سلمان182

2020خاص الدكتوراةالقانونوفاء محمد حسنزهراء عصام صالح  عبد الغني183


