
 محاكم قضاء بعقوبة
 

 أ.م عبد الرزاق طالل جاسمالمشرف: 

 حمد علي عبدهللا مخلفا .1

 استبرق ابراهيم خلف نجم .2

 اسراء سعيد نصيف لطيف .3

 ايمان فاضل خضير  .4

 عالوي جزلرسل كريم  .5

 زينب سعد عزيز محمود .6

 سارة محمد رضا .7

 سجى عالء عزيز طعمة  .8

 سفانة مثنى احمد مهدي .9

 سهر سعد رزوقي جميل .10

 شهد باسم غضبان ياسين .11

 طارق نبيل سامي ذياب  .12

 عبد هللا علي حسين  .13

 علي السجاد خليل سعد .14

 لينة عبد المنعم حاتم جابر .15

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نجاح إبراهيم سبعم.م.المشرف : 

  اهر رياض شنيفم .16

 مثنى عبد الحكيم محمد .17

 محمد صالح حسن حسون  .18

 مرتضى محمد حميد صالح .19

 مصطفى حسن درويش  .20

 مصطفى رفعت مزهر عباس  .21

 مها عبد الكريم حميد .22

 نبأ كريم شمخي .23

 نجم عبد هللا خضير عباس  .24

 نور رحيم صكبان جبر .25

 هاجر ياسين حسن محمود .26

 ورود رعد جميل عبد الحسين .27

 اآلء حمد عباس فنجان .28

 جمعة حسن أسماء غانم .29

 أُمامة عبد الرزاق هوبي .30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م. م صفاء حسن نصيف :المشرف

 انتضار محمود صالح دهش .31

 حسناء حكمت خليل إسماعيل  .32

 حقي إسماعيل داود سلومي  .33

 ديانا علي عبد الحسين إسماعيل  .34

 رانية حامد هادي صالح  .35

 رسل عبد الحافظ محمود جاسم .36

 ريام ثاير محمود بحاوي .37

 زينب جاسم حسين مهدي  .38

 محمود حميدي زينة عدنان  .39

 سارة عويد عودة كاظم   .40

 عالء حسين كاظم خلف .41

 محمدمحمود عامر جاسم  .42

 مصطفى كامل عواد علي  .43

 مصطفى محمد عبد هللا محيميد .44

 نهاد عادل خالد  .45
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المشرف: م. م محمود عادل محمود

 نور أمين وهاب    .46

 هدى جاسم محمد سلوم .47

 يقين عبد الكريم محسن  .48

 يوسف محمود سلمان عواد .49

 أحمد حافظ ناصر حسين   .50

 عبد هللاآمال باقر هادي  .51

 ايالف عبد الحسن عبد القادر  .52

 خليل علوإيمان أحمد  .53

 بالل قيس جعفر مهدي .54

 حنان محمد عباس فرج .55

 حنين محمد صالح خميس  .56

 حيدر طالب إسماعيل إبراهيم .57

 حيدر محمد عبد الرحيم حميد .58

 دعاء عبد الكريم مراد حسين  .59

 شيرين ياسين عنوان هزاع .60

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 م فادية محمد سلمانالمشرف: 

 صالح حسب هللا حسين  .61

 أحمد عمرعثمان فيصل  .62

 علي هادي نجم عبد الوهاب .63

 غصون حميد خضير عباس .64

 فاطمة وسام إبراهيم خليل  .65

 محمد أكرم محمد حسن  .66

 محمد فرحان حسين أحمد  .67

 محمد نجم عبد خميس  .68

 مروة أحمد عبد هللا محمد .69

 مصطفى أحمد موسى  .70

 حسينمصطفى خشان جميل  .71

 مصطفى قاسم محمد مطلك .72

 مصطفى محمد محمود حميد .73

 مصطفى يوسف صالح عواد .74

 نبراس سامي محمد سلمان  .75
 حسين جبار حسين علي .76

 احمد عقيل عمران عيسى .77

 اسامة قاسم علي ناصر .78

 أحمد خالد أحمد عزيز .79

 نوري هادي عنقودمحمد  .80

 منتصر أركان جاسم حسين .81

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المشرف: م.م مصطفى تركي حومد

 هشام عطية فهد خميس  .82

 إبراهيم حسين كاظم خليل  .83

 الدين عبد إبراهيم نجم  .84

 أحمد حميد علوان خميس  .85

 أحمد عالء الدين حسين سعدون  .86

 افراح فؤاد مزعل ساطي .87

 انمار محمود مبدر محمود  .88

 بسعاد حسين عبد  .89

 ثامر كريم عناد هالل  .90

 حذيفة عدنان جوامير  .91

 حسن محسن عباس مصحب  .92

 حسن ناظم محمود جاسم .93

 حيدر اياد كاظم حميد .94

 رغد جميل حسن حسين .95

 رؤى فالح حسن هادي  .96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المشرف: م. م محمد حامد محمود

 سجاد حسن موسى    .97

 طه ياسين علي عاشور .98

 طيف اياد عبد األمير .99

 عبد الرزاق جسام زيدان كاظم .100

 عاشور حسين محمدعلي  .101

 علي عبد القادر فيصل محمود  .102

 سالمعلي منعم زكي  .103

 عمر حسين لطيف .104

 فاطمة سعد حاتم رشيد .105

 كواكب جاسم محمد خلف .106

 محمد قاسم محمد .107

 حسن مروة طالب محي .108

 مصطفى وضاح حسين  .109

 مهند حامد سلمان حسين .110

 هاني محمد عبد الحسين .111

 هيثم وليد ابراهيم نصيف .112

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بريسم: أ. م. د أحمد علي المشرف

 وسام عباس حسن .113

 اآلء داغر حمودي ياسين .114

 أحمد حسين عبد هللا اسود .115

 ارينا قاسم بساتي علي خان .116

 ايمن اكرم محمد .117

 حازم عبد سهيل عبد هللا .118

 خضير خالد سبع خميس .119

 خلدون إبراهيم خلف مال هللا .120

 رانيا هاشم عبد اللطيف .121

 راوند قاسم حسين .122

 رائد إبراهيم حبيب عناد .123

 سعد تحسين عبد .124

 عامر عباس إبراهيمشيرين  .125

 ضمياء زاهد عثمان نجم .126

 عبد هللا احمد عبد الرحمن حسين .127

 علي محمد ضاري هميل .128

 عمر سالم حميد مطرود .129

 عمر نصر سكران .130
 اسامة قاسم علي  .131

 


