
سنة التخرجالتخصص الدقيق الشهادةالكلية/الجامعة اسم االم اثالثياسم الطالب الرباعيت
2003خاصالماجستيرالقانونليلى مراد كاظماشراق صباح صاحب  كاظم1

2003عامالماجستيرالقانونجهادة جميل سعيدخلدون ابراهيم نوري سعيد2

2003عامالماجستيرالقانونصبرية فليح حسنصعب ناجي عبود احمد3

2003خاصالماجستيرالقانونعفيفة حبيب حردانمنقذ عبد الرضا علي عبد الرضا4

2003دوليالماجستيرالقانونسلمى عكال بديوياسامه صبري محمد فهد5

2003دوليالماجستيرالقانونرضية فارس محمدنبراس ابراهيم مسلم محمد6

2003جنائيالماجستيرالقانونزهره جاسم محمداميره موسى جاسم محمد7

2003خاصالماجستيرالقانونخولة عبد الرزاق سلمانضرغام فاضل حسين علي8

2003خاصالماجستيرالقانونامل محمد مصطفىايمان مجيد هادي سعيد9

2003خاصالماجستيرالقانونكفاية مجيد جاسمماهر فاضل حمود احمد10

2003جنائيالماجستيرالقانونهناء حسن  محمد عليعباس حكمت فرمان  محمود11

2003جنائيالماجستيرالقانونفخرية عباس كاظمنوال طارق ابراهيم  عبد الرزاق12

2003عامالماجستيرالقانونفائزة احمد محمدتغريد عبد القادر علي عبدهللا13

2003عامالماجستيرالقانونساجدة عبود كاظمزياد خالد يوسف عليوي14

2003دوليالماجستيرالقانونليلى حامد الصكبانسالفة طارق عبد الكريم  شعالن15

2003دوليالماجستيرالقانونحسنية محمد عليكريم عبد كاظم خلف16

2003عامالماجستيرالقانونفاطمة صالح العمرانسهيل محمد احمد العزام17

2003خاصالماجستيرالقانونفاطمة مصلح احمدعبد الملك عبد هللا محمد  الورقي18

2003عامالماجستيرالقانونهوية نايف شهابامير حسن جاسم سهو19

2004دوليالماجستيرالقانوناديبة حمد نطاعاركان حميد جديع حمد20

2004خاصالماجستيرالقانونسميره طاهر جاسماعتدال عبد الباقي يوسف عبد الوهاب21

2004خاصالماجستيرالقانونفطيم مهدي عباسحسين رجب محمد مخلف22

2004خاصالماجستيرالقانونرجاء عالء الدين محمدمحمد غانم يونس احمد23

2004عامالماجستيرالقانونخمري كنجونخيري ابراهيم مراد ابراهيم24

2004دوليالماجستيرالقانونفوزية عبد الهادي عباساحمد صبيح جميل حبيب25

2004دوليالماجستيرالقانونسهام سبتي محمدرشيد صبحي جاسم  محمد26

2004دوليالماجستيرالقانونعاشورة جاسم غاليشيماء محمد شلتاغ  عبد الرضا27

2004دوليالماجستيرالقانونيسرى وحيد ورشاننافع بحر سلطان  هندي28

2004عامالماجستيرالقانونانغام موسىمروج هادي محمد حسن29

2004خاصالماجستيرالقانونبتول علي جبارعلي فوزي ابراهيم موسى30

2004دوليالماجستيرالقانونحسنية عيسى حسيناحمد مهدي صالح عبدهللا31

2004دوليالماجستيرالقانوننجاة عبد اللطيف خليلرحاب خالد يوسف خليل32

2004دوليالماجستيرالقانونساهره صالح محمدصالح خيري جابر محمود33

2004جنائيالماجستيرالقانونفاطمة حسين حمزهاياد خلف محمد جوعد34

2004جنائيالماجستيرالقانونوبرية راضي جبرغازي حنون خلف سباهي35

2004جنائيالماجستيرالقانونزهره علوان عباسقاسم تركي عواد عبيد36

2005جنائيالماجستيرالقانونشفيقة محمد حسنسمير ابراهيم جميل قاسم37

2005عامالماجستيرالقانونعوفه مخلف طرادصداع دحام طوكان دخيل38

2005خاصالماجستيرالقانوناليزابيث جورج الياساكرم فاضل سعيد عازر39

2005خاصالماجستيرالقانونمنتهى كاظم محمدتحسين يوسف شمخي جبار40

2005خاصالماجستيرالقانونعلية فواز عبيدنافع ممدوح عليوي عبد41

2005دوليالماجستيرالقانوننعيمة حمزه بريسمعبد المطلب حسين عباس عدنان42

2005دوليالماجستيرالقانونجنان محمد رشيدقحطان محمد ياسين رمضان43

2005جنائيالماجستيرالقانوننعيمة جعفر كاظمساميه عبد الرزاق خلف علي44

2005جنائيالماجستيرالقانونحلوه محمد عبد الرضامحمد هاتو جوني صبر45

2005جنائيالماجستيرالقانونحلوه رقيهمحمود عاصم عصام محمود46

2005جنائيالماجستيرالقانونهندية محمد راضيعودة يوسف سلمان   عيسى47

2005دوليالماجستيرالقانونصبرية حسين عليويرغد عبد االمير مظلوم حميد48

2005دوليالماجستيرالقانوننداء حسين عليزهراء عصام عبد الوهاب انور49

2005دوليالماجستيرالقانونلطيفة ناصر محمدسهير ابراهيم حاجم  سلطان50

2005عامالماجستيرالقانونمجوده عبد عليذكرى عباس علي ناصر51

2005عامالماجستيرالقانونمريم سلمانرشا محمد جعفر محمد52

2005عامالماجستيرالقانوناحالم محمدمصدق عادل طالب  حسين53

2005دوليالماجستيرالقانوننعيمة عواد احمدعباس مهدي صالح  محل54

2005دوليالماجستيرالقانونهبلة غانم سابطمحمد هاني عريبي  جعفر55

2006عامالماجستيرالقانونهيلة سلوم عليعيسى تركي خلف حمدي56

2006خاصالماجستيرالقانوننورية محمد عيسىمنال فائق عباس حمودي57

2006دوليالماجستيرالقانونخالده خفيف معارجمحمد خيري كصير عبيد58

2006دوليالماجستيرالقانونسليمة هزاع علينوري رشيد نوري  حسين59

2006عامالماجستيرالقانونجميله محمد امينوفاء عبد الفتاح عواد مطر60

2006خاصالماجستيرالقانونفلسطينياسامة محمد سعيد حسين61

2006جنائيالماجستيرالقانونعليه عباستركي هادي جعفر حسين62

2006دوليالماجستيرالقانونماجده فاضل عباسحيدر عجيل فاضل علو63

2006دوليالماجستيرالقانونرنا شكري محمودرعد سعدون محمود علي64

2006عامالماجستيرالقانونمجده حميد جميلاحمد ماهر صالح عالوي65



2007خاصالماجستيرالقانونوداد بطرسابتهاج كوركيس حنا فريو66

2007خاصالماجستيرالقانونمليحه اسماعيل غافلعلي شاكر عبد القادر  جودي67

2007خاصالماجستيرالقانونعفاف خليلمحمد عبد الوهاب محمد جميل68

2007خاصالماجستيرالقانونمكية خلف الزمنهلة طعمة خلف  دحام69

2007دوليالماجستيرالقانوننورية كسار حسنليث الدين صالح حبيب عبد70

2007عامالماجستيرالقانونترف عبد العزيز فهداورنس متعب محروت71

2007عامالماجستيرالقانونوضحه ابراهيم سالمهبدر حمادة صالح  عبد72

2007دوليالماجستيرالقانونزهور عبد الرزاق ابراهيماسراء عبد الوهاب ناجي73

2007دوليالماجستيرالقانونسهام يوسف جانكيرذكرى جانكير سليمان  خنجر74

2007خاصالماجستيرالقانونطلبة زيدان ربيععبد الباسط جاسم محمد خليفه75

2007عامالماجستيرالقانونجيران رشيد علياريان محمد علي عباس76

2007عامالماجستيرالقانونامينه عبدهللا عبد الرحمنسوزان عثمان قادر احمد77

2007خاصالماجستيرالقانونصبيحة محمد احمدعدنان نجم عبود  حسين78

2008دوليالماجستيرالقانونزهره سميرثامر داود عبود خضير79

2008دوليالماجستيرالقانونسهيله فتاحسمير برهان رشيد  عمر80

2008دوليالماجستيرالقانون خوله عبد مطلكعادل احمد تركي  خلف81

2008دوليالماجستيرالقانون نزيهه ناهي مشجلمازن عثمان محمد حسن82

2008جنائيالماجستيرالقانونسميرة يوسف عبد الستاردريد قحطان محمد83

2008خاصالماجستيرالقانونزكية محمد حمودطالل عبد هللا حسين84

2008خاصالماجستيرالقانون صدرية شكور ابراهيمهيوا علي حسين ابراهيم85

2008جنائيالماجستيرالقانون هدله خلف عوادحميد عبد حمادي  ضاحي86

2008جنائيالماجستيرالقانوننجاة كاظمنبراس جبار خلف محمد87

2012خاصالماجستيرالقانونصبيحة محمدبهاء خليل اسماعيل امين88

2012خاصالماجستيرالقانونفخرية كاظمحازم اكرم صالل جوامير89

2012خاصالماجستيرالقانونمدينة كاظم عاشورحيدر مهدي نزال سالم90

2012عامالماجستيرالقانونفوزية عبد الوهاباسامة طه حسين نجرس91

2012عامالماجستيرالقانونماجده عويدجهاد علي جمعة  محارب92

2012عامالماجستيرالقانونوهيده سعدحسين لهوين عبد علي93

2012عامالماجستيرالقانونحكيمة عبد اللطيفشهالء سليمان عبد محمد بريسم94

2013خاصالماجستيرالقانونهيله ساجتشيماء اسكندر داغر  كعيد95

2013خاصالماجستيرالقانونسعدية محموداياد جواد محمد جواد ضاحي96

2013خاصالماجستيرالقانونوفاء محمد حسينزهراء عصام صالح  عبد الغني97

2013خاصالماجستيرالقانونمجيدة احمدعباس فاضل عباس صالح98

2013خاصالماجستيرالقانوننهله محمدلبنى عبد الحسين عيسى  عمران99

2013خاصالماجستيرالقانونحديثة غضبانمنى نعيم جعاز داغش100

2013خاصالماجستيرالقانونايمان غالبهند عباس خلف  اعناد101

2013خاصالماجستيرالقانونفطيم محمودعضيد عزت حمد  شهاب102

2013عامالماجستيرالقانونمكية هاشممحمد سالم كريم  روعيي103

2013عامالماجستيرالقانونملكية عزيزمحمد عبد جري صبار104

2013دوليالماجستيرالقانونبشرى قادركاوة جوهر درويش  عبدي105

2013خاصالماجستيرالقانونكميله اسعداخالص حميد حمزة عواد106

2013خاصالماجستيرالقانونرشده شويشسهام كريم حمد  خضير107

2013عامالماجستيرالقانونوبدية خيونحسن جلوب كاظم  معين108

2013خاصالماجستيرالقانونانعام عويدنورس عباس محسن  حميدي109

2013دوليالماجستيرالقانونسعاد تركياحمد حميد عجم  شاور110

2014خاصالماجستيرالقانونزاهده عبد القادراوج عماد صبري  حمد111

2014عامالماجستيرالقانونصبرية عليوي ابراهيمخالد جابر خضير  مشوح112

2014عامالماجستيرالقانونصفية عبد محمدهبة نعمة منصور  كاظع113

2014عامالماجستيرالقانونبغداد  روافهالل حسين حسن  محمد114

2014عامالماجستيرالقانونعنيده صالح داوداقبال فاضل خضير  عباس115

2014عامالماجستيرالقانونبتول جعفرانفال عصام علي  وهيب116

2014عامالماجستيرالقانونبدرية نور محمدبفرين جواد علي  قاسم117

2014خاصالماجستيرالقانونجاسمية محمد سلمانروى سلمان خليف جار هللا118

2014خاصالماجستيرالقانونرسمية جيادفاتن يونس حسين علي119

2014عامالماجستيرالقانونصبرية  حسينرشا عبد هللا عبد الحسين  كلخان120

2014عامالماجستيرالقانونانتصار صابر طاهرعلي عبد العباس نعيم محمد121

2014خاصالماجستيرالقانونرازقية جهاداحمد محمود مدلول  تاية122

2014خاصالماجستيرالقانونزكية علي محمدامير عبد اللطيف علي  جعفر123

2014خاصالماجستيرالقانونفاطمة عبد الكريمزينب عدنان توفيق  مسير124

2014خاصالماجستيرالقانونخلود غالبشامل ابراهيم ماجد حرج125

2014خاصالماجستيرالقانونفاطمة كريمعبير سامي هادي  سحاب126

2014خاصالماجستيرالقانونخنساء عامرغفران ظافر محمد  جوهر127

2014خاصالماجستيرالقانونفليحة حسنمريم عبد طارش  ياسين128

2014خاصالماجستيرالقانونعطية حسينندى عبد الرحمن قيصر قاسم129

2014دوليالماجستيرالقانونماجدة كاظماالء خضير عباس  سمين130

2014دوليالماجستيرالقانونندى ناطقسارة سالم جاسم  محمد131

2014دوليالماجستيرالقانونخميسة قاسمسحر جاسم معن  سلطان132

2014دوليالماجستيرالقانونصفية حسنماجد حاوي علوان  محمد133

2014دوليالماجستيرالقانونجميله ابراهيمعدنان داود عبد  حسين134

2014دوليالماجستيرالقانونسعدية خليلحيدر جمال تيل  جاسم135



2014خاصالماجستيرالقانونصبيحة ابراهيملؤي شوقي ناجي  علوان136

2014عامالماجستيرالقانونسليمة حسينحسام الدين عبد الرزاق137

2014عامالماجستيرالقانونسهامة جاسماقبال عبد هللا امين  حسن138

2015عامالماجستيرالقانونزهره جياد حاتم حيال شريف مري139

2015عامالماجستيرالقانونليلى عبدعال سامح لطفي عيدان140

2015خاصالماجستيرالقانونفائزة صاحبعباس فاضل حسين يصغ141

2015عامالماجستيرالقانوناسماء توفيقايمان محمود محيبس فرحان142

2015عامالماجستيرالقانونسمية ابراهيمزينة مظهر نعمة ابراهيم 143

2015عامالماجستيرالقانونحميدة حسينصالح حسن كريم144

2015عامالماجستيرالقانونسعدونه صداممحمد عبدالكاظم عوفي خلف145

2015عامالماجستيرالقانوندخيله داخلمنتهى جبار زوري ليلو146

2015خاصالماجستيرالقانونساهره صالحاسيل حسن رضا كاظم 147

2015خاصالماجستيرالقانونكميله عبد ربهحسام حامد عبيد كنيص148

2015خاصالماجستيرالقانونملوك محمدسرى محمد هوبي مهدي149

2015خاصالماجستيرالقانونبدرية زورهعلي جمعة عبد خفي150

2015خاصالماجستيرالقانونكوكب داودغسان ضياء محمد رضا محمد151

2015خاصالماجستيرالقانونفضيلة عليقتيبة مهدي صالح152

2015خاصالماجستيرالقانونغنية صدامنور الهدى عبدالكاظم 153

2015جنائيالماجستيرالقانونسليمة خنجراسراء سعيد عاصي جبوري154

2015جنائيالماجستيرالقانونسميره اسماعيلايمان عبدهللا احمد علي155

2015جنائيالماجستيرالقانونهشيمه لطيفحاكم فيصل جبر سميح156

2015جنائيالماجستيرالقانونسالمه حسن كاظموسام بشار عبد فرج157

2015دوليالماجستيرالقانونحمده نعمهايات محمد سعود محمد158

2015دوليالماجستيرالقانونزنوبه جمعهحسين رحيم محمد سعيد159

2015دوليالماجستيرالقانوننورية عبدسهاد حسن عبدالحسين حسن160

2015دوليالماجستيرالقانوناميره حسنفراس نعيم جاسم محمد161

2015دوليالماجستيرالقانونابتهال عليمروة ابراهيم محمد حمد162

2015دوليالماجستيرالقانون رجاء كاظمهبه ضياء صالح الدين امين163

2016عامالماجستيرالقانون ميره عطيةختام حمادي محمود داود164

2016جنائيالماجستيرالقانوننشمية محلجاسم محمد سلمان محان165

2016جنائيالماجستيرالقانونفوزية يوالدعمار منصور عبدالقادر 166

2016عامالماجستيرالقانونحنونه عريبيجمال ناصر جبار شويع167

2016عامالماجستيرالقانوننجله محمدسنان فاضل عبدالجبار قدوري168

2016عامالماجستيرالقانونرفعه صالحفاروق عزالدين خلف  ايوب169

2016عامالماجستيرالقانونرعده بابا رسول قادرمحمود وهاب حسن البرزنجي170

2016خاصالماجستيرالقانونامل مصطفىنسرين غانم حنون صبحي171

2016عامالماجستيرالقانونقسمه محمدمرتضى علي حسين كاظم172

2016جنائي الماجستيرالقانونهاشمية علياحمد عبد االمير حسين  كاظم173

2016خاصالماجستيرالقانونسليمه غفوررشا مجيد حميد  خادم174

2016خاصالماجستيرالقانوناميره ابراهيمصفا علي حسين  دويح175

2016عام الماجستيرالقانونحسنة كركوشستار جبار شالش 176

2016خاصالماجستيرالقانونوداد عليسامح صبري جاسم  محمد177

2016خاصالماجستيرالقانونمدنية جمعهعلي داود علي حسين 178

2016عام الماجستيرالقانوننضال مجيدلبنى عدنان عبد االمير 179

2017جنائي الماجستيرالقانوناوهام نجمرسل فيصل دلول  حمادي180

2017عام الماجستيرالقانوننصره بعيويحسين غازي كاظم  عكش181

2017جنائي الماجستيرالقانونخضيره عمارهاسماء ابراهيم حسين حبيب182

2017جنائي الماجستيرالقانونخميسة كريمرقية عبد العباس سيد مطلك183

2017جنائي الماجستيرالقانونمنى محمدهدى علي عنيد كاظم 184

2017عام الماجستيرالقانونقنديله راضيابتسام حامد ماضي حمود185

2017خاصالماجستيرالقانونابتسام درتيبيداء حسين حربي مرعي186

2017خاصالماجستيرالقانونبشرى حميد حسين حيدر عبد الرضا 187

2017عام الماجستيرالقانونمنتهى جمالمرفت قاسم عبود  سماعيل188

2017عام الماجستيرالقانونفخريه علواناشرف سلمان وادي  علي189

2017عام الماجستيرالقانونملكية رحمهحيدر علي حسين  علي190

2017عام الماجستيرالقانونغنية حسنحال علي حمد  ربيع191

2017خاصالماجستيرالقانونفطم حسنايمان حمزة حسين  جالب192

2017خاص الماجستيرالقانونثوره فالحفاطمة نجم محمد  مسعود193

2017خاصالماجستيرالقانونشهريان سكندربشرى رضا محمد  عبدهللا194

2017عام الماجستيرالقانونمائدة خوباشهالفارعة عبد هللا جاسم  حمد195

2017جنائيالماجستيرالقانونوفية كاظماسراء عبد الصاحب  جاسم محمد196

2018خاصالماجستيرالقانونفائزه رشيدزينب جمعة محسن  حسن197

2018عامالماجستيرالقانونبدرية محمدحيدر محمد حسين  جلوب198

2018عامالماجستيرالقانونمنى خضيرثروت علي مزعل  علي199

2018عام الماجستيرالقانونرجاء هاديرحاب خالد حميد  احمد200

2018عام الماجستيرالقانونخيرية جودهحسام عبد الحسين بالسم  عبودي201

2018خاص الماجستيرالقانون كريمه زويدجواد كاظم نعمة  محمد202

2018عام الماجستيرالقانونجاسمية ناصررواء كاظم مسعد  عبد الرضا203

2018جنائي الماجستيرالقانون امل ضيوانمروة حسن لعيبي  مشكور204

2018خاصالماجستيرالقانونصبرية ابراهيماسيل ناظم محمد  حكمه205



2018جنائي الماجستيرالقانونصبرية جبارحيدر لطيف كاظم  بطي206

2018خاصالماجستيرالقانون هدية مجلي امينة كباشي فرج  باتول207

2018خاصالماجستيرالقانونسعدية حسنمحمد عويز حسوني  كميل208

2018خاصالماجستيرالقانوننعيمة جبارعبد هللا عبد السادة  جودة 209

2018جنائي الماجستيرالقانوننعيمة عبدهللااسراء فاضل كاظم  محمد210

2018خاص الماجستيرالقانونهدية شنكولحوراء كطان شنيشل  براي211

2018عام الماجستيرالقانونحلوه خالطي جبارعلي عبيد ثوني  ابهير212

2018خاص الماجستيرالقانونسكينه عليعبد هللا احمد ارحيم  ضيدان213

2018جنائي الماجستيرالقانونسلوى حسينعلياء يونس علي  حسن214

2019جنائي الماجستيرالقانونثريا احمدكوثر عبد الرزاق عبد هللا  امين215

2019عام الماجستيرالقانونرجاء طويرمنتهى فزاع عبد حسن216

2019عام الماجستيرالقانونبتول وحيدميادة طعمة مهدي  جاري217

2019جنائي الماجستيرالقانونخيرية زورابحسين عالوي هاشم  حسن218

2019جنائيالماجستيرالقانون بدرية سعيد صالحكولجين علي اكبر درويش 219

2019جنائي الماجستيرالقانونوفاء احمدرؤى محمد يعكوب يوسف220

2019خاص الماجستيرالقانونسمية جوادمروة صالح حسين  اسماعيل221

2019جنائي الماجستيرالقانونزنوبه جاسمعمار سليم هاشم  عزيز222

2019عام الماجستيرالقانونفاطمة سلمانشهد حسين محمد  غافل223

2019عام الماجستيرالقانونجاسمية ياسينسجى كريم صالح  علي224

2019جنائي الماجستيرالقانونعطية عرفانعلي مسلم جوني  سعيد225

2019خاص الماجستيرالقانوناحالم محمدابرار عبد الحسين شويش عليوي226

2019عام الماجستيرالقانونفلاير مهديريام كريم عبيد  محسن227

2019عام الماجستيرالقانونهناء شرقيكوثر باسم جبار  عباس228

2019عام الماجستيرالقانونبدرية ابو كويله غافلمريم حسن حمد  غافل229

2019جنائيالماجستيرالقانونحسنة كاظمختام فليح حسن  كاظم230

2019جنائيالماجستيرالقانونمكية خلفجليلة غضبان عودة  طريش231

2019عامالماجستيرالقانونرقية طاهراجمد عبد هللا جودة  احمد علي232

2019خاص الماجستيرالقانونمائدة غازيرسل جعفر جاسم  محمد233

2019جنائيالماجستيرالقانون زكية كاظمزينة عبد الجليل  علي معرض234

2019جنائيالماجستيرالقانونجنان محمد سارة خميس منجل  جاسم235

2019عامالماجستيرالقانونامل جبيلامير حسن زغير منخي236

2019خاصالماجستيرالقانوننسرين احمد شذى عبد الجبار خندان 237

2019جنائيالماجستيرالقانونقبيله لطيفعدنان حميد موسى  حسين 238

2019عام الماجستيرالقانون جاسمية ابراهيمعلي كريدي راشد  علوان239

2019جنائي الماجستيرالقانونمائده غازيرسل خالد ابراهيم  عباس240

2020جنائيالماجستيرالقانونابتهال لطيفدريد وليد نزال  صالح241

2020دولي الماجستيرالقانونبرنو عزيزحسين فياض نايف 242

2020عام الماجستيرالقانوننجاة محسنعبد الرسول قحطان عبد الرزاق حسين243

2020جنائي الماجستيرالقانونعاليه علي نيران خليل ابراهيم  حسن244

2020عام الماجستيرالقانونوطفه عناد عبدسهى محمد خلف  حويش245

2020خاصالماجستيرالقانونسكنة كاظم  سعد حسون نهاي دنانة246

2020عامالماجستيرالقانونامل علوان محمد خزعل عباس 247

2020خاصالماجستيرالقانونباسمة حسننور اياد حسن عبد الصاحب 248

2020عام الماجستيرالقانوناميره ناصر محمدايناس مؤيد جاسم  محمد249

2020خاصالماجستيرالقانوننضال خليل ابراهيمعمر مال هللا شرقي  محسن250

2020عامالماجستيرالقانونقسمه خليلاالء حسن عيدان  جاسم251

2020دوليالماجستيرالقانونكعيده ابو الشوش كاطعوادي حسين موسى  علي252

2020عام الماجستيرالقانونرحيمه حسنايالف سعيد مجيد  عبدهللا253

2020دوليالماجستيرالقانونانتصار عليحوراء قاسم فانوس  برغوث254

2020دولي الماجستيرالقانونفوزية فتاحدعاء جليل حاتم  زغير255

2020عامالماجستيرالقانوندله خليفزينب عزيز شعبان  جاسم256

2020عام الماجستيرالقانونمرفت عبد الهاديمريم صباح فاضل عباس257

2020عام الماجستيرالقانونحوراء ناصر كاظممحمد حازم علي  باقر258

2020جنائيالماجستيرالقانونثمينه كطرانسحر عباس خلف  طه259

2020جنائيالماجستيرالقانونزينب راضي وادي فلاير صالح جالي 260

2020خاصالماجستيرالقانونجميلة حطاب زهراء رعد محمد 261

2020خاصالماجستيرالقانوناقبال حميد عبوداسراء صالح عبد الرزاق  زامل262

2020عامالماجستيرالقانونناهده سلمانمحمد اسماعيل جمعة  محمد263

2020عامالماجستيرالقانونناهده سلمانزينب سعرون طعمة  محمود264

2020دوليالماجستيرالقانونفاطمة ناجي كاظمحسن فالح قاسم  محمد265

2020جنائيالماجستيرالقانونليلى عبدهللاصابرين ابراهيم رضا  مهدي266

2020دوليالماجستيرالقانونالهام حسيننور خالد ابراهيم  بداي267

2020دوليالماجستيرالقانونباسمة مهدي رفاه نجاح عبد االمير 268

2020عام الماجستيرالقانونحليمة جبررحيم مؤنس حميد علي269

2020خاصالماجستيرالقانونلمية ا ياسين حمادياسماء عبد محمد  مخلف270

2021دوليالماجستيرالقانون ميسون محروسزيد فارس رحيم  عبد الكريم271

2021عامالماجستيرالقانونسميره  وادي زاملرغد عبد هللا نعمة  علي272

2021خاصالماجستيرالقانونافراح محمودسالم هاشم عبد الحسن  هنو273

2021خاصالماجستيرالقانونكوينه فهيد رجاءسليمان محمد هالل  رجاء274

2021عامالماجستيرالقانونوفاء بدر لفتهسيف سعد هادي  حسين275



2021عامالماجستيرالقانون حسنه خرنوبيوسف صاحب سلمان  حسون276

2021عامالماجستيرالقانونصبيحة ناصر سلمانرفيدة حسن عبد بنيان 277

2021عامالماجستيرالقانونانتصار حسين خزعلسرور جعفر عبد الكاظم  عباس278

2021عامالماجستيرالقانونازهار علي عباسرغد عبد هللا حسن علي279

2021خاصالماجستيرالقانون زهده خضير شمخيزينة عبد الحكيم  عبد الرضا شمخي280

2021جنائيالماجستيرالقانونزهده عنيد عليناظم فاخر عويد  علي281

2021عامالماجستيرالقانونفوزية سلمانسرى رحيم راضي  عبد282

2021عامالماجستيرالقانونبدرية باقر جعفرايناس محمد شريف  عباس283

2021عامالماجستيرالقانوننجاه غائب عز الدينامير عماد نوري  محمد284

2021خاص الماجستيرالقانونسوسن محمد عبد الشهيدرسل غني عبد الحسن  محمد285

2021خاص الماجستيرالقانونرغد عليدينا ناظم شمخي  رحل286

2021خاصالماجستيرالقانونكريمة سلمانشمس كريم ياسين  حسن287

2021دولي الماجستيرالقانونازهار هاشم هاديمهدي صالح مهدي  هادي288


