
2022-2021رابع صباحي 

يرقناعفاء بحث/دوليامل امير حمزةراسب/معاد

ابتهال عبدالرزاق عجيل

ابتهال كاظم صالح عبود

موازيابراهيم علي ابراهيم ثجيل

مرافعاتعقوباتاثير رزاق طاهر عجرش

احمد حسين عبدهللا جودة

احمد محمود عبد ليلو

اخالص وارد جاسم سكران

مرافعاتازهار عبداالمير محسن

ازهار ناظم عبيد علي

حزب لبعث/شهداءاسراء جادر هندال جادر

موازياسراء رياض عبدالحسين علوان

اسراء شاكر ناجي فهد

اسراء عبدالكريم ياسين

اسالم بهاء نعيم عجيل

مرافعاتعقوباتشهداءاسماء نعمة نمر

اشرف رياض بجاي محمود

اطياف كاظم داخل سالم

االء احمد قاسم محمد

االء شهاب متعب راضي

االء علي جاسم شرهان

موازياالء علي حسون علي

مرافعاتعقودالسجاد صالح مهدي

الكوثر عبدهللا جاسم منحوش

ام البنين بديع علي صباح

ام البنين محمد لفتة عاتي

مرافعاتامنة ظافر مالك خنفر

امنة قاسم جارهللا فريح

بحث/اعفاءامنة قاسم جاسمراسب

امير عبدالقادر رحيم

موازيانور محمد رحيمة منخي

مرافعاتعقوداوان اياد شاكر

موازيايات سليم حميد سدخان

ايات سمير عبدالرزاق عيسى

ايات عماد حميد عبدالكريم

مرافعاتعقودايات عمار عبدالجبار

ايات محمد راضي محمد

ايات وسام عارف مزهر

اية خالد جبار مال هللا

ايالف حسين شهاب احمد

ايالف علي ماضي سعد

يرقنبحث/اعفاءايمان محمد علي حسينراسب/معاد

ايمان هيثم سعيد صالح

مرافعاتعقوباتايمن اياد قاسم محمد

ارهاب/شهداءباقر علي هاشم عبد علي



2022-2021رابع صباحي 

بدور جواد شهيب حميدي

بشرى جاسم محمد عبدهللا

بنين حسن علي رضا حسين

بنين رياض جاسب عبدالرضا

ارهاب/شهداءبنين ناجي عبدالزهرة رعيد

تمني تحسين كامل خصاف

نخبةتيجان فؤاد مجيد عبدهللا

جيهان جواد كاظم

جيهان يوسف حميد عبد

حسن خميس كاطع لفتة

عقوباتعقودحسن عبدالحاكم كاظم

موازيحسن محمد اسماعيل خلف

حسين احمد عبدالجبار عبدالهادي

مرافعاتعقوباتحسين احمد فالح

حسين جاسم وحيد صبيح

حسين خالد عبداللطيف يعقوب

عقوباتعقودحسين شاهر مظلوم

عقوباتعقودشهداءحسين صالح نجم

حسين عالءالدين عبدالحسين نعيم

حسين فيصل عبدالرضا جوال

حسين محمد نعيم طاعون

حمزة علي جابرراسب

حميدة قاسم سالم عبدالحسين

حنان كحامي شدهان مايوس

حنين جواد عبدالكريم عبدالحسن

حنين حسن كنون نجم

حنين حميد عباس عبد

يرقنعقوبات/دوليحنين عبداالمام حسينراسب/معاد

حنين عبدالرزاق يوسف يعقوب

حنين ناصر جبار معلة

حوراء ارشد سلمان مدور

حوراء توفيق صبيح عبدالسادة

حوراء صادق جعفر

مرافعاتعقودحوراء عقيل عبدهللا دعيم

حوراء فرزدق ابراهيم حنون

حوراء مسلم الزم محمد

مرافعاتعقوباتحوراء هاني شاكر فالح

موازيحيدر محمد حسين كريم

حيدر ناظم عبدالزهرة

مرافعاتعقوباتارهاب/شهداءخالدة عالء فليح عبدالرزاق

مرافعاتخديجة عجاج كردي

دنيا عدنان هاشم حسين

عقودموازيذوالفقار عبدهللا نجم عبدهللا

مرافعاترانيا مازن فالح جالل

مرافعاتعقوباترحاب حسين علي



2022-2021رابع صباحي 

رسل زهير راضي محمد

رسل علي حسين هويدي

حشد شعبي/شهداء رسل فاضل حمود شباكي

رغد علي سعود

مرافعاترنا وليد محسن

رند عمار شامل عبد

يرقنجزائية/مرافعاتروان عامر محمودراسب/راسب

روان عبدالكريم علي حسن

روان محمد عبدالعزيز سلمان

مرافعاتعقوباتريهام عدنان عبدالكريم

زهراء احمد عبدالعزيز عبيد

زهراء جاسب جابر علي

زهراء حازم محمد رحيمة

مرافعاتعقوباتزهراء صالح حاتم عبدهللا

زهراء صالح حسن عالج

زهراء طالب هادي حسن

نخبةزهراء علي رشم عليوي

زهراء علي زغير عبود

مرافعاتزهراء فوزي جاسم محمد

زهراء ليث قاسم زعل

موازيزهراء مازن غازي عبدالواحد

زهراء محمد حسن محمد

زهراء محمد ظاهر جواد

زهراء محمد ناصر باش اغا

زهراء محمود عبدالصمد داود

زهراء موسى علي جعفر

زهراء هادي عبد سلمان

زهراء وليد عبدالزهرة كاطع

زهور كريم كاظم خشين

زين العابدين خليل ابراهيم ايوب

موازيزينب احمد عبدالرزاق ديوان

اقسام داخليةزينب اسحاق بالل ريحان

زينب جاسب عبدالعالي

زينب جواد محمد رمضان

زينب حسن سعيد فعيل

يرقنجزائية/عقوبات خاصزينب داود حسنراسب/معاد

زينب سعد عبدالصمد غالب

زينب عادل عبدالوهاب عبد

زينب عباس فاضل عبدالجبار

زينب عدنان حميد خلف

زينب عقيل حسين محمد

زينب علي طالب عبدالكريم

زينب غازي داود ايوب

زينة عبدالمطلب محسن

سارة خالد جميل عبدالرضا



2022-2021رابع صباحي 

سارة خلدون خالد اسماعيل

يرقناعفاء بحث/شركات سارة عادل عباسراسب/معاد

سارة علي عطيةراسب

عقوباتسالي عبدالكاظم عيسى

سجاد محسن عوفي جاسم

موازيسجاد مهدي كريم رمضان

نخبةسجى عودة لفتة فرج

سرى سعد جبار محسن

سكينة ماجد حامد هادي

سلمى علي عواد علي

سمر محمد رضا جبار علوان

شمس الضحى ماجد شهاب لطيف

شمس فريد خالد رمضان

شهد علي جلوب عباس

شهد فاضل احمد علي

شهد لطيف زغير زبون

شيرين علي جبار

شيماء اياد ابراهيم محمد

عقوباتعقودصفا احمد شعبان

صفا عبدالسالم حامد مناتي

عقوباتصفاء رعد قاسم حريجة

ضحى حسن قادر كامل

ضحى حسن محمد كريم

بحث/اعفاءضحى سليم صدامراسب

نخبةضحى صالح نجم عبدهللا

ضحى محمود عبدالصمد

موازيضراح غيث صاحب امين

طيبة قاسم محمد حافظ

طيبة محمد فاضل نايف

موازيعادل نعمة فالح عبود

عباس عبدالخالق عبدالواحد حزام

مرافعاتعقوباتعباس علي حسين

مرافعاتعقودموازيعباس فاضل عبد صالح

موازيعباس فياض جودة حميد

عباس وليد ناصر علي

عباس وليد نجم

عبدهللا نعيم جلوب معيرض

عبير محمد حسين ولي

ارهاب/شهداءعذاري حمزة عباس راضي

عذاري محمد خلف كوبال

عذراء صيهود خالد طاهر

عذراء عامر عبدالجبار خلف

عذراء عبدالجليل عبدالواحد كاظم

موازيعذراء عبدالعظيم صادق حسين

حزب لبعث/شهداءعذراء هاشم عبدالحميد ناصر



2022-2021رابع صباحي 

مرافعاتعقوباتاقسام داخليةعلي راغب كليب

علي عبدالواحد عبدهللا مهدي

بصير/احتياجات خاصة /نخبةعلي فؤاد سالم غدير

عمار فالح عودة شيحان

غدير بشير داود سلمان

غفران رعد مظلوم

فاطمة اياد كاظم عبود

فاطمة حسن فاخر هاشم

فاطمة خريبط عجيل عليخ

القرنةفاطمة رعد هالل قصب

فاطمة طالب علي خلف

فاطمة عادل يعقوب

فاطمة عبدالزهرة صالح عجيل

حزب لبعث/شهداءفاطمة عضيد عبداالمير زيدان

فاطمة محمد جواد عبادي جبارة

فاطمة هادي صباح فهد

موازيفاطمة ياسر طالب مشاري

فدك الزهراء نزار كاظم عبد علي

فرح عواد طارش حيدر

قبس عبدالكريم صبيح داخل

المدينة/ اقسام داخلية قنوت سمير عيدان خميس 

مرافعاتعقوباتكاظم خليل ياسين

كاظم محمد عبدالهادي ظاهر

كرار حسن ابراهيم

كرار خالد عبدالحميد

كرار غفار خلف

ليث احمد راضي نبخ

مرافعاتعقوباتماجد لطيف فاضل

مجتبى حسن مشحوت كاظم

محسن غالي ارحيم راضي

مرافعاتعقودمحمد جاسم عوفي جاسم

محمد جاسم كاظم

محمد حسن جاسم محمد

محمد خضير جحيل

محمد ضياء هالل معتوق

مرافعاتعقوباتمحمد عبدهللا نجم مطشر

محمد علي صباح نوري جعاز

محمد علي نائل علي جابر

عقوباتموازيمحمد ناظم حمادي

مرافعاتعقوباتمرتضى باسم حسن خليف

مرتضى نبيل عبدالزهرة عاشور

مرافعاتعقوباتمروة جبار عويد

مروة طلعت عطية شحين

مريم ابوالهيل خزعل فليح

مريم جاسم شريف عبدهللا
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مريم جواد كاظم ادم

مريم حاتم هادي عباس

مريم حامد عبدالصمد بندر

مريم حسن عبدهللا معينب

مريم رعد هاشم مشتت

مرافعاتعقوباتمريم محمد جليل

مصدق جعفر نورغش

موازيمصطفى بكر علي حسن

مصطفى علي عبدالصمد

منار احمد جميل طاهر

مرافعاتعقوباتمنار عباس بانع شندي

منار عدنان مجيد حسن

موازيمنتظر شري مجيد طاهر

مها مجيد شرهان بالسم

مهيمن خيرهللا هاشم حاتم

ميس جبار طارش احمد

مينا عبدالكريم ابراهيم

بحث/اعفاءناجي شايع راضيراسب

نادية عبدالهادي عبدالصاحب 

نادين كريم حسين علوان

نبا صالح مهدي حسين

نبا محمد حسين حميدي

نبأ خضير عباس قنبر

نبأ سعد عدنان عبدالمحسن

نبأ علي عباس ساجت

ندى بهجت عبدالحسن شمخب

نور جميل منكاش

نور رياض صدام صكر

مرافعاتعقوباتموازينور صباح اشهيب احمد

نور عبدالسالم زيدان خلف

نور قاسم عبود

نور محمد جاسم محمد

يرقنبحث/اعفاءنورا جبار عبدالحسينراسب/معاد

نورا محمود بداي غالي

موازينورالهدى ايار عبدالزهرة دايخ

نورالهدى سعيد عبدهللا علي

المدينة/ اقسام داخليةنورالهدى عبود جبار ناجي

نورالهدى علي حسين

نورالهدى مطشر ذياب زغير

نوره ابراهيم حامد ابراهيم

نورين عبداالمير سمير

هاجر علي عبدالصمد عبدهللا

هاجر محمد ابراهيم محمد

هبة احمد عبدالملك منصور

بحث/اعفاءهبة علي حسين حمزةراسب



2022-2021رابع صباحي 

مرافعاتهبة علي عبدالزهرة محسن

هند عامر شفيق

والء كاظم قاسم عباس

وئام فرزدق طاهر سلمان

مرتضى محمد عبدالكريم

مرافعاتعقوباتالحسن ماجد امين جابر

مرافعاتعقودنور سالم حسن عودة

عقودعقوبات امجد جمعة حسين


