
الدراسة المسائية –المرحلة الثالثة     

  

 عقود االسم  ت
عقوبات 
 خاص 

مرافعات 
 مدنية 

دولي 
 عام 

اصول 
 جزائية 

قضاء 
 اداري 

شركات 
 تجارية 

اصول 
 بحث 

 النتيجة مواد التحميل

 

 مقبول اسية رياض وهيب 1
مقبول 

 بقرار
 ـ مقبول مقبول متوسـط مقبول راسب راسب

ناجح محمل مرافعات 

 ودولي عام

 راسب راسب مقبول بقرار راسب راسب راسب راسب راسب براء صالح يحيى 2
 التزام = مقبول 

 عقوبات عام = مقبول
 راسب

 جالل عايد درج  4
مقبول 

 بقرار
 راسب مقبول متوسـط مقبول مقبول راسب متوسـط

 التزام = مقبول

عقوبات عام = مقبول 
 بقرار

مقاصة مواريث = 
 متوسط

مقاصة تجاري = 
 راسب

 راسب

 محجوب          حسين علي دايح 5

 حيدر سليم علي 6
مقبول 

 بقرار
 مقبول مقبول مقبول مقبول راسب راسب مقبول

 التزام = مقبول 
احوال وميراث = 

 متوسط

ناجح محمل مرافعات 

 ودولي عام 

7 
خالد اسماعيل 

 شافي 
 محجوب         

 مقبول مقبول مقبول رجاء حسين علي  8
مقبول 
 بقرار

 مقبول مقبول
مقبول 
 بقرار

 ناجح ـ جيـد

 محجوب          زياد طارق عالوي 9

 م راسب راسب راسب م راسب سلطان محمد ناجي  10
مقبول 
 بقرار

 م

 التزام = راسب 

 E  راسب = 
 راسب=مقاصة تجاري

 راسب

 مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول راسب مقبول مقبول صادق بحر يوسف 12
  بقرار التزام = مقبول

 عقوبات عام = متوسط 
 ناجح محمل مرافعات 

 مقبول بقرار متوسـط متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول صالح محمد صالح 13

احوال وميراث = 

 مقبول 
E  جيد = 

 ناجح

 طالب يونس بردي 14
مقبول 
 بقرار

 جيـد مقبول راسب راسب مقبول
مقبول 
 بقرار

 ـ مقبول
ناجح محمل مرافعات 

 ودولي عام

 جيـد مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول طه كريم حمود  15
مقبول 
 بقرار

 مقبول
 التزام = متوسط 

 احوال وميراث = جيد 
 ناجح

17 
عبد السالم عبود 

 عواد 
 محجوب         

19 
عبد هللا عبد الرزاق 

 جاسم 
 مقبول بقرار مقبول راسب راسب مقبول راسب

مقبول 
 بقرار

 راسب
 احوال وميراث= مقبول 

 ـعقوبات = مقبول 
 راسب

20 
عبد هللا عزام 

 محمود
 محجوب         

21 
عبير لؤي علي 

 قنديل
 محجوب         

 راسب مقبول مقبول عدنان سلمان ياس  22
مقبول 
 بقرار

 مقبول راسب مقبول مقبول
E   متوسط = 

 عقوبات عام = مقبول
ناجح محمل مرافعات 

 وشركات

 راسب ـ راسب راسب م راسب راسب راسب م راسب عصام سعد ناجي  23

 مقبول مقبول راسب راسب مقبول مقبول علي ساير دخل 24
مقبول 

 بقرار
 ـ مقبول

ناجح محمل مرافعات 

 ودولي عام 

26 
عمر شهاب احمد  

 حمادي 
 محجوب         

 محجوب          عمر علي محمود  27

 راسب غازي محمد خلف  28
مقبول 

 بقرار
 مقبول مقبول متوسـط مقبول مقبول راسب

 التزام = مقبول 

 عقوبات = مقبول

ناجح محمل عقود 

 ومرافعات 

30 
محمد حامد صالح 

 حسين 
 ناجح محمل مرافعات  ـ مقبول مقبول مقبول مقبول بقرار مقبول راسب مقبول مقبول

 مالية = مقبول بقرار  متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول راسب مقبول راسب محمد داود سلمان  31
ناجح محمل عقود 

 ومرافعات 

34 
مصطفى جمال 

 دحام 
 محجوب         

 راسب ـ راسب مقبول مقبول بقرار راسب مقبول راسب مقبول راسب مظهر محمد حسن 35

 مقبول مقبول راسب نصر خليل ابراهيم 36
مقبول 
 بقرار

 ـ راسب جيـد متوسـط مقبول
ناجح محمل عقود 

 واصول بحث

 


