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 2019/2020قائمة اسماء المتقدمين للدراسات العليا 

 ماجستير/ قانون خاص

 االسم ت

 االء داود سلوم سلطان  .1

 االء صبار احمد محمد  .2

 احسان محمود عباس محمد  .3

 احمد عبدالوهاب عبدالرزاق  .4

 احمد مالك رشيد علي   .5

 اسراء غازي عبداالمير عبدهللا  .6

 علوان محمداعتماد صبحي   .7

 اياد كاظم عبود سبع  .8

 ايمان احمد خليل علو  .9

 ايمان اسماعيل خليل ياسين  .10

 ايمان امين محسن علي  .11

 بالل جليل خليل سعيد  .12

 جاسم خضير بخيت ابراهيم  .13

 جدوع عبدالواحد جدوع سعيد  .14

 جفال عبدالحميد فرع خلف  .15

 جمعة محمود سلمان زهو  .16

 جنان كنعان محمود جاسم  .17

 خميس كريم هاديحسن   .18

 حسين دعبول خلف عميري  .19



 حمد محمود شهاب حمد  .20

 حمزة محمود غربي مجول  .21

 حنين فيصل عبدهللا خلف  .22

 حيدر هادي ابراهيم جاسم  .23

 دهش نواف علي دهش  .24

 رائد سالم عجاج حسين  .25

 رشاد عبدالوهاب صكب ظاهر  .26

 رمزي جبر شغيث  .27

 رنا رعد حبيب حسين  .28

 رنا فؤاد عواد عبد  .29

 رؤى سلمان تركي خيران  .30

 رؤى ناظم مجيد كردي  .31

 ريم جاسم محمد حمدي  .32

 ريم خالد فياض علي  .33

 زيد ذياب حسين محسن  .34

 زينب حسون عبد العباس   .35

 سارة سالم خضير عباس  .36

 سامي حسين جواد حسن  .37

 سكاال ازاد رشيد سعيد   .38

 سالم عباس رشيد علي  .39

 سلوان جاسم محمد سلمان  .40

 جسامسيف سعد جواد   .41

 سيف علي سليمان زغير  .42



 شهد باسم غضبان ياسين  .43

 صالح محمد جمعة محمد  .44

 صالح موسى خلف جاسم  .45

 صائب محمد حماد روضان  .46

 صباح مبارك محمد جرن   .47

 صفاء عامر صاحب عبداالئمة  .48

 صالح خليل فرج بشر  .49

 ضرغام سطم غانم مجذاب  .50

 طعمة الطيف صالح عواد  .51

 عاشور علي مشوط خليفة  .52

 عاصم عامر حواس صالح   .53

 عامر دوبان سليمان جراد  .54

 عامر عزام حمد سليم  .55

 عبد الصمد مهند عبدالستار داود  .56

 عبير عجمي غانم مهيري   .57

 عالء حامد عبدالهادي مخلف  .58

 علي حسين احمد علي   .59

 علي صالح عبيد حسين  .60

 علي عماد خليل ذيبان  .61

 عمار مدحت سلمان حسون  .62

 عمر ظافر احمد منديل   .63

 عمر هاشم محمد جاسم  .64

 عمران عبيد جسام محمد  .65



 عياش جاسم حمود حسن  .66

 غزوان خيرهللا خطاب  .67

 غيداء ليث ياسين نجم  .68

 فاتن طعمة كردي ذباح  .69

 فاطمة زياد جاسم محمد  .70

 قصي عبدالكريم جاسم حسن  .71

 كهالن حمود محمد  .72

 ماجد عدنان احمد محمد  .73

 مازن لطيف شكور الهو  .74

 مثنى شحاذة مجيد عناك  .75

 محمد جاسم نصيف جاسم  .76

  محمد سامي حميد حسن  .77

 محمد فاهم ذياب صالح   .78

 محمد قاسم ثامر عبدهللا  .79

 مروان رحيم محمد جاسم  .80

 مروان عبدالرحمن مروان فرج   .81

 مريم عبدالخالق احمد عودة  .82

 مريم عياد حليم ناجي خميس  .83

 عالوي كسارمصطفى رافع   .84

 مصطفى عبود كاظم خميس  .85

 مصطفى علي داود سلوم  .86

 مصطفى قصي جاسم حمودي  .87

 معد زهاو حسين ماجد  .88



 مكتوم سعيد سنو نايم  .89

 منهل عدنان جاسم محمد  .90

 مهند احمد مخلف حمد  .91

 مؤيد ابراهيم حسين طه  .92

 نادية عبدهللا صالح عبدهللا  .93

 نشوان احمد علي خلف  .94

 نصير خلف محمد خلف   .95

 نهاد منصور ناموس خضير  .96

 نور سلمان علوان سلمان  .97

 نور كنعان يوسف عبدالحميد  .98

 نيان يونس داراخان عبيدي   .99

 هند علي حسين حمد  .100

 وسام تحسين ذنون احمد  .101

 

 

 

 

 

 

 


