
 

 الدراسة الصباحية /المرحلة الثالثة  

 / مؤجلين نصف السنة  مادة القضاء االداري

 الدرجة  الشعبة   االسم  ت 

 17 1 إبراهيم شاهر إبراهيم   .1

 17 1 احمد ثامر احمد .2

 17 1 احمد سعيد تقي .3

 16 1 احمد محمد نوري  .4

 12 1 احمد مهند غانم  .5

 15 1 احمد نشوان ذنون .6
 17 1 محمد عبد القادر حسن  .7

 16 2 انوار هاشم يونس  .8

غير   ايات ناجح عبد الحسين  .9
 ممتحن 

 11 3 بحر فواز حيدر  . 10

 13 3 حسان مصطفى محمد علي  . 11

غير   حسين عبد هللا عبد الفتاح . 12
 ممتحن 

 12 3 حميد عيادة احميد  . 13

 17 4 حيدر باسم محمد  14

 15 4 سالم ربيع ايسر  . 15

 17 4 رضوان محمد علي عيسى  . 16

 18 4 زيد سالم هليل  . 17

غير   زيد كاميران كندور  . 18
 ممتحن 

 18 4 محمد يحيى خضر . 19

 6 5 سارة عبد الكاظم عيدان  . 20

 16 3 سيف بهاء كريم   21

 17 5 سيف ليث غانم . 22

غير   شهد صالح خليل  . 23
 ممتحن 



 12 5 صفوان خالد محمد . 24
 18 5 صفوان صائب عزيز . 25

 17 5 صفوك خالد حسن   . 26

 14 5 صالح عطاهللا عاشور . 27

 16 5 ضحى حسين جياد  . 28

 10 5 طارق زياد مصطفى  . 29

 19 5 عباس حبيب عباس . 30

 17 5 عبد السالم عبود مصطفى 31

 17 5 عبد العزيز ناصر محمود  . 32

غير   عمر عبد السالم ذنون   . 33
 ممتحن 

 17 6 علي فتحي خضر   . 34

 15 6 علي محمد نجم  . 35

غير   عمار هشام هادي . 36
 ممتحن 

 18 6 عمر نجم الدين عبد الرحمن  . 37

 15 6 عمر وعد سعد هللا  . 38

 18 6 غزوان مشعان شريف  . 39

 16  غفران مثنى خطاب . 40

 15 6 فرح غازي فيصل . 41

 15 6 قتيبة زكريا محمد  . 42

 17 7 ليث احمد رمضان   . 43

 17 7 ليث خليل إبراهيم  . 44

 13 7 محسن محمد احمد   . 45

 12 7 محمد عباس حسين   . 46

 16 7 محمد عبد إبراهيم احمد  . 47

غير   محمد فرحان علي   . 48
 ممتحن 

 18 7 محمد هاشم خلف  . 49

 14 7 محمد هاني ياسين . 50

 14 7 مروة محمد جاسم  . 51

 12 7 مصطفى احمد اخضير  . 52



 16 7 مصطفى عصام يحيى   . 53
 14 8 فرح رضوان محمد   . 54

 15  مصطفى محمد احمد   . 55

 16 8 مصطفى محمد أيوب  . 56

 14 8 ندى خالد محمد   . 57

 18 8 هاشم محمد سالم  . 58

غير   اوس خميس هالل   . 59
 ممتحن 

 15 9 هيا سلوان عبد الخالق  . 60

 17 9 وسام خليل خلف   . 61

 13 9 وضاح محمد عبد الكريم   62

 17 9 ياسر عامر احمد 63

 14 9 يحيى ثامر يحيى   64

 14  يحيى قاسم محمد 65

 15 9 يوسف رياض محمد  66

 15 9 يوسف فيصل إبراهيم  67

 18 9 يونس عبد هللا سالم  68
 

 ة / الدراسة الصباحية / القانون الدولي العام ثالثالالمرحلة  

 14 1 احمد إبراهيم اللو   .1

 17 1 احمد ثامر احمد   .2

 20 1 احمد خليف عزيز  .3

 19 1 احمد عائد محمد عبيدة    .4

 18 1 احمد عبد المجيد قدوري   .5

 15 1 احمد محمد نوري    .6

 19 2 اسعد شكر محمود    .7

 19 2 اكرم احمد محمد    .8

 15 2 اوس محمود عبد هللا    .9

 19 2 ايمن لطيف احمد   .10

 18 3 بشير محمد بشير  .11

 17 4 رضوان محمد علي عيسى    .12

 19 4 ريم ياسر صالح   .13



 19 4 زياد طارق حسين   .14

 17 4 سرمد عبد الرحمن ظاهر    .15

غير   سماء شامل محمد   .16
 ممتحن 

 19 5 سارة عبد الكاظم عيدان    .17

 17 5 سمية يونس جاسم    .18

غير   سيف بهاء كريم    .19
 ممتحن 

 14 5 صالح حسين علي    .20

 17 5 صفوان خالد محمد   .21

 18 5 صهيب عبد االله تركي    .22

 19 5 صهيب منعم محمد    .23

 16 5 طارق زياد مصطفى    .24

 17 5 عاصم عبد علي   .25

 19 5 عبد الرحمن هاشم محمود    .26

 18 5 عبد العزيز خالص عبد   .27

 17 5 عبد العزيز ناصر محمود    .28

غير   عبد هللا شامل عبد المنعم    .29
 ممتحن 

 18 5 عثمان غازي حميد    .30

 15 6 علي عصام عبد الوهاب   .31

 19 6 على نبيل جالل    .32

 18 6 عمار هاشم هادي   .33

 19 6 غفران مثنى خطاب   .34

 15 6 كرم صباح حسيب   .35

 13 7 لبنى خالد احمد   .36

 19 7 لؤي محمد عبد هللا    .37

 13 7 ليث خالد إبراهيم    .38

 19 7 محمد احمد حلو  .39

 19 7 محمد ثائر إسماعيل   .40

 12 7 محمد حازم خلفة   .41

 12 7 محمد حسن محمد    .42



 19 7 محمد سرمد يوسف   .43

 14 7 محمد عبد إبراهيم احمد   .44

 13 7 محمد فالح فريان    .45

 13 7 محمد فواز فاضل علي   .46

 13 7 محمد محمود سليمان    .47

 12 7 محمد مروان احمد    .48

 14 7 محمد ازهر عبد القادر   .49

 14 9 مسلم مصطفى محمد علي    .50

 16 7 مصطفى عصام يحيى    .51

 9 8 معتز شهاب احمد    .52

 12 8 مهند عبد السالم حسن   .53

 11 8 مهند علي طليع   .54

 14 8 مؤمن عبد العزيز خضر   .55

 19 8 نور ثامر شعبان   .56

 18 9 وعد عبد الرحمن مال هللا    .57

 17 9 ياسر جمال عبد الغفور    .58

 17 9 ياسر سعد هللا نجم  .59

 14 9 يحيى محمد فتح هللا    .60

 16 9 يوسف زكر عبد هللا    .61

 14 9 يوسف محمد باقر حيدر   .62

غير  9 يونس حمادي سعد هللا    .63
 ممتحن 

 19 9 يونس طالل عبد الكريم    .64
     

 

 الدراسة الصباحية / المرحلة الثالثة / أصول محاكمات 

 

 الدرجة  الشعبة  االسم ت

 غير ممتحن   إبراهيم شاهر إبراهيم   -1

 18 1 احمد ثامر احمد  -2

 17 1 احمد خضر ويس  -3



 17 1 احمد سعد محمد علي   -4
 17 1 احمد عزيز عبد الجبار  -5

 18 1 احمد نشوان ذنون  -6

 18 2 ايه عبد الجواد إسماعيل   -8

 17 2 ايمن لطيف احمد  -9

 16 2 باسل عبد الرحمن محمد  -10

 غير ممتحن   باسم محمد احمد   -11

 16 3 حكم اكرم محمد   -12

 غير ممتحن   عبد هللا احمد علي  13

 غير ممتحن   مسير جمعة عمر   -14

 18 4 خالد عراك اخضر   -15

 18 4 خالد مشرف حمد  -16

 18 4 راكان حمدي محمد   -17

 18 4 رشاد سلطان كريم  -18

 15 4 رشيد ادريس محمد   -19

 18 4 رضوان محمد علي عيسى   -20

 18 4 زينب ممتاز شاكر   -21

 15 4 سرمد عبد الرحمن ظاهر   -22

 15 4 سعد غزال خضر  -23

 16 4 سنان سعد عبدهللا  -24

 18 5 سيروان محمد كريم   -25

 16 5 شباط خديدة خلف  -26

 18 5 شهد عبد الكريم خليل  -27

 17 5 صالح ماجد صالح  -28

 19 5 صالح محمد نزار  -29

 18 5 صهيب عبد االله تركي   -30

 18 5 ضحى حسين جياد   -31

 14 5 طارق اشرف يوسف علي   -32

 17 5 عبد العزيز خالص عبد  -33

 15 5 عبد العزيز محمود صالح   -34

 18 5 عبد هللا احمد حسن   -35

 18 6 علي فتحي خضر   -36



 غير ممتحن   عمار هاشم خضر  -37
 15 6 عمار ياسر خضير  -38

 15 6 عمر اياد احمد   -39

 18 6 عمر بشار يونس  -40

 غير ممتحن   عمر عبد هللا محمد خضير   -41

 15 6 عمران يونس محمد   -42

 6 6 عون عبد الحق إسماعيل  -43

 14 6 فرح غازي فيصل  -44

 17 6 فواز راشد فايز   -45

 غير ممتحن   كرم نواف حميد   -46

 17 7 ليث احمد رمضان  -47

 18 7 محمد الياس خضر  -48

 17 7 محمد حسن الياس  -49

 17 7 محمد عباس حسين   -50

 17 7 محمد علي مولود   -51

 غير ممتحن   محمد فرحان علي   -52

 17 7 محمد فالح فريان   -53

 17 7 محمد محمود احمد   -54

 16 7 محمد مروان احمد   -55

 17 7 محمد مزاحم عالوي   56

 13 7 محمد وليد احمد   -57

 17 7 محمود صبحي محمود   -58

 14 7 مرام محمد محمود   -59

 غير ممتحن   مروان رضوان الدين سالم  -60

 17 7 مشاري محمد حمود   -61

 16 7 مصطفى احمد إبراهيم    -62

 17 7 مصطفى عصام يحيى   -63

 17 7 مصطفى عمر نعمان   -64

 18 8 مصطفى محمد احمد   -65

 غير ممتحن   معن عبد الرحيم محمود   -66

 10 8 منار مصعب رشيد   -67

 19 9 هبة رعد عبد هللا  68



 17 9 وسام خليل خلف   -69
 15 9 وعد عبد الرحمن مال هللا  -70

 17 9 ياسر عامر احمد  -71

 15 9 ياسر عمار حامد  -72

 18 9 يحيى قاسم محمد  -73

 17 9 يونس نشوان يونس   -74
 

 

 الدراسة الصباحية /المرحلة الثالثة / عقوبات خاص  

 

 11 1 ايراهيم شاهر إبراهيم   .1

 13 1 احمد إبراهيم اللو  .2

 15 1 احمد ثامر احمد   .3

 11  احمد عبد المجيد قدوري  .4

 14 3 احمد ياسين محمد  .5

 13 2 اسعد شكر محمود   .6

 13 2 اكرم احمد محمد   .7

 غير ممتحن   ايات ناجح عبد الحسين  .8

 14 3 بارق إبراهيم احمد   .9

 13  جاسم محمد إسماعيل  .10

 11  حسان حسين علي   .11

 12 3 حميد عيادة احميد  .12

 11 3 حنين ايمن احمد   .13

 12  حنين خالد صالح  .14

 غير ممتحن   حيدر باسم محمد  .15

 15 4 زيد سالم هليل  .16

 14 4 سدرة بهجت محمد طاهر  .17

 14 4 سرمد عبد الرحمن ظاهر  .18

 10  عمر مزاحم عبد  .19

 13 4 محمد يحيى خضر  .20

 10 5 سارة عبد الكاظم عيدان  .21

 غير ممتحن   سيف بهاء كريم   .22

 15 5 سيف ليث غانم  .23

 14 3 شباط خديدة خلف  .24



 13 5 صالح حسين علي   .25

 13 5 صالح محمد نزال   .26

 14 4 صفا ربيع كوما  .27

 11 5 عبد العزيز خالص عبد  .28

 غير ممتحن   عبد هللا بشار داؤد   .29

 12 5 عبد الوهاب فواز عبد   .30

 غير ممتحن   علي عاصي عبد الوهاب  .31

 13 3 علي محمد نجم  .32

 14 6 عمار هاشم هادي   .33

 13 6 عمر عماد خلف  .34

 9 3 عمر وعد سعد هللا   .35

 13 6 فنار رعد ناصر   .36

 14 6 كرم صباح حسيب  .37

 10 7 ليث خليل إبراهيم   .38

 11 3 محمد فرحان علي   .39

 14  محمد فواز فاضل  .40

 11 7 محمد محمود سليمان  .41

 11 3 محمد هاني ياسين  .42

 12 7 مسلم مصطفى محمد  .43

 13 2 مشاري محمد حمود  .44

 15 8 فرح رضوان محمد  .45

 11 3 مهند علي طليه  .46

 14 3 نادية معن ضياء  .47

 15 8 ندى خالد محمد  .48

 11 8 نكتل صالح حسن  .49

 9 9 ياسر جمال عبد الغفور   .50

 12 9 ياسر سعد هللا نجم   .51

 غير ممتحن   يونس حمادي سعد هللا   .52
 


