
  الدراسة المسائية : الدور التكميلي ) الرابع (نتائج 

 8102- 8102للعام الدراسي 

 المرحلة االولى 

 النتيجة المواد الدراسية اسم الطالب  ت

 ناجح القانون الدستوري احمد غنً حافظ 1

بسبب راسب  جمٌع المواد ازهر غالب حمد خلف 2
 الغٌاب لعدم اداء

 االمتحان

 ناجح االجرام والعقاب / االنكلٌزي عاٌد سراج نصٌر زبون 3

 ناجح مدخل قانون / انكلٌزي ظاهر حبٌب عبد الحسٌن  4

 ناجح اجرام وعقاب / حقوق االنسان عباس هادي عبد شرشاب 5

 ناجح الدستوري عماد نعمة سرحان 6

 ناجح اجرام وعقاب غزوان نعمة جمعة  7

بسبب راسب  ابالدستوري / االجرام والعق فهد كامل عوٌد 8
 الغٌاب لعدم اداء

 االمتحان

بسبب  راسب الدستوري / حقوق االنسان / اإلنكلٌزي  محسن عبد هللا عناد 9
 اداء لعدمالغٌاب 

 االمتحان

 ناجح الدستوري / االجرام والعقاب محمد حافظ علً  11

 ناجح االجرام والعقاب محمد داخل غضبان 11

بسبب راسب  جمٌع المواد محمد فاضل مراد 12
 الغٌاب لعدم اداء

 االمتحان

 ناجح حقوق االنسان سٌف مطشر جعاز 13

 ناجح حقوق االنسان محمد سلمان مناحً 14

 ناجح عربً رسل حمٌد عبد الهادي 15

 

 المرحلة الثانية     

 

 النتيجة المواد الدراسية اسم الطالب  ت

 ناجح أحوال  –االلتزامات  إبراهٌم محمد هاشم 1

 ناجح انكلٌزي احمد شرٌف هادي 2

 ناجح أحوال اسعد عماد علً 3

 ناجح اداري -أحوال –االلتزامات  انوار سمٌر عجٌل 4



 ناجح أحوال –االلتزامات  اٌناس حسن جاسم 5

 ناجح االلتزامات  تمارة اٌاد شنٌور 6

 ناجح مالٌة - اداري -أحوال –االلتزامات  حسن عبد الزهرة عبد الحسٌن 7

 ناجح االلتزامات  حسن فاضل حسونً 8

 ناجح عقوبات حسن هوٌدي لفتة 9

 ناجح أحوال –االلتزامات  حسٌن رحٌم شلهم 11

بسبب  راسب اداري -أحوال  –االلتزامات  حٌدر عبد األمٌر صالح 12
الغٌاب لعدم 

 االمتحان اداء

 ناجح أحوال –االلتزامات  حٌدر غنً صبر 13

 ناجح نكلٌزيإ حٌدر كاظم عثمان 14

 ناجح أحوال –االلتزامات  رقٌة صالح راشد 15

 ناجح أحوال –االلتزامات  زهراء ناجح حنون 16

 ناجح االلتزامات  سارة علً لفتة  17

 ناجح إنكلٌزي السجاد احمد مالك 18

 ناجح اداري –أحوال  سلطان محمد صكر 19

اداري  –عقوبات عام  -أحوال –االلتزامات  سٌف مطشر جعاز 21
 انكلٌزي -مالً –

 ناجح

 ناجح اداري –االلتزامات  عباس علً حسٌن 21

 ناجح إنكلٌزي –اداري  عالء محسن كشاش 22

راسب بسبب  االلتزامات  علً حٌدر كاظم 23
لعدم  الغٌاب

 االمتحان اداء

 ناجح أحوال علً عدي ثجٌل 24

 ناجح أحوال علً عزٌز قاسم 25

 ناجح اداري -أحوال –االلتزامات  علً غسان عدنان 26

 ناجح االلتزامات   علً قاسم بردان 27

 ناجح أحوال غٌث ناصر محمد 28

 ناجح االلتزامات   كرار صالح جلٌل 29

 ناجح أحوال كرار علً كاظم 31

 ناجح احوال كرار قاسم لفتة 31

 -مالٌة  –اداري  –أحوال  –االلتزامات  لجٌن عادل عبد اللطٌف 32
 نكلٌزيا

 ناجح

 ناجح أحوال –االلتزامات  محمد احمد حبٌب 33

 –اداري  –عقوبات –أحوال  –التزامات  محمد سلمان مناحً 34
 انكلٌزي-مالٌة 

 ناجح

 ناجح أحوال شخصٌة مصطفى شامل مالك 35

 ناجح أحوال –االلتزامات  منى صادق ٌاسر 36

 ناجح االلتزامات  مٌامً خلدون غازي 37



 ناجح االلتزامات  علً كرٌمنور  38

 ناجح مالٌة –أحوال  هبة محمد عبد الحسٌن 39

 –مالٌة  –عقوبات  -أحوال –االلتزامات  همسة حسن هادي 41
 إنكلٌزي 

 ناجح
 
 

بسبب راسب   عقوبات  –االلتزامات  محمود ناصر حدود 41
الغٌاب لعدم 

 االمتحان اداء

 حناج مالٌة -اداري  امجد شاكر مكطوف  42

 

 

 

 

 

  الثةالثالمرحلة 

 

 النتيجة المواد الدراسية اسم الطالب  ت

 ناجح الشركات التجارٌة   باسم جمٌل عباس  1

راسب بسبب  المرافعات واالثبات  رسل هاشم مطر عبد  2
لعدم اداء  الغٌاب

 االمتحان

 ناجح الشركات التجارٌة  محمد عبد الشرٌف برغوث  3

 ناجح العقود المسماة  محمد عالوي درٌعم جبر 4

، قانون المرافعات  عقوبات خاص محمود ناصر حدود ناهً 5
،  دولًواالثبات ، العقود المسماة ، 

،  محاكماتالقضاء اإلداري ، أصول 
 الشركات 

بسبب  راسب
 الغٌاب لعدم اداء

 االمتحان

 ناجح الشركات التجارٌة مصطفى علً عودة حسن 6

 ناجح العقود المسماة  هرة تظر محمد علً عبد الزمن 7

 ناجح الشركات التجارٌة  ناصر زامل ٌاسر عاتً  8

 ناجح العقود المسماة  تمارة احمد حسن  / محملة  9

 ناجح العقود المسماة  عبد االمٌر عباس جعفر / محمل 11
 

 



 المرحلة الرابعة  

 

 النتيجة المواد الدراسية اسم الطالب  ت

 ناجح ظمات الدولٌةالمن االء فلٌح حسن 1

 

 


