
 بأشراف االولى بعقوبة بداءة محكمةالذٌن ٌتدربون فً المرحلة الثالثة اسماء 

 شهالء سلٌمان محمد ابحار حامد حبش و م.م. م.م.

 المالحظات اسم المحكمة اسم الطالب ت
  األولى بعقوبة حسن احمد حامد عبود 1
  األولىبعقوبة  محمد انور فوزي خلف 2
  األولىبعقوبة  اٌات رعد عبد رسول كامل 3
  األولىبعقوبة  اٌالف عبد الحسن عبد القادر 4
  األولىبعقوبة  حمٌد اٌه علً مجٌد 5
  األولىبعقوبة  مهدي حمزة ٌاس جهاد 6
  األولىبعقوبة  احمد خالد ولٌد توفٌق 7
  األولىبعقوبة  دروٌش رٌم رشٌد حمٌد 8
  األولىبعقوبة  نجم زٌنب رشدي رحٌم 9

  األولىبعقوبة  عبد علً جاسمزٌنب  11
  األولىبعقوبة  إبراهٌم سجى اسماعٌل خلٌل 11
  األولىبعقوبة  عباس سجى عماد ٌاسٌن 12
  األولىبعقوبة  جواد شٌماء عامر جبار 13
  األولىبعقوبة  محمد ضرغام فارس جاسم 14
  األولىبعقوبة  عباس غصون حمٌد خضٌر 15
  األولىبعقوبة  علٌوي قصً ثائر عبد الرحمن 16
  األولىبعقوبة  حسٌن كوثر عماد هادي 17
  األولىبعقوبة  خماس الرا مقداد عبد 18
  األولىبعقوبة  رشٌد لٌث علً عباس 19
  األولىبعقوبة  حسنمحمد اكرم محمد  21
  األولىبعقوبة  نزال محمد تركً احمد 21
  األولىبعقوبة  علً محمد كمال جدعان 22
  األولىبعقوبة  إبراهٌم محمد مزهر خلف 23
  األولىبعقوبة  حسٌن مصطفى شهاب احمد 24
  األولىبعقوبة  عبد الكرٌم منذر عبد الناصر ٌوسف 25
  األولى بعقوبة هادي حسٌن نور الهدى حٌدر محمد 26
  األولىبعقوبة  حسٌن هدى احمد عبود 27
  األولىبعقوبة  احمد ابراهٌم سعد حمٌد 28
  األولىبعقوبة  احمد شاكر محمود حسن 29
  األولىبعقوبة  محسن اطٌاف زٌاد علً 31
  بعقوبة األولى اثٌر رعد عبد الهادي حسن 31
  بعقوبة األولى احمد عبداللطٌف عبدالستار نصٌف 32



  بعقوبة األولى انوار محمد ٌاسٌن 33
  بعقوبة األولى بسعاد حسٌن عبد سلمان 34
  بعقوبة األولى خلف طارق محمودبشرى  35
  بعقوبة األولى لطٌف حسام حسٌن احمد 36
  بعقوبة األولى حسام خلف هاشم حسٌن 37
  بعقوبة األولى رحٌم خلدون محمد حمادي 38
  بعقوبة األولى حنش راوند قاسم حسٌن 39
  بعقوبة األولى حسٌن رقٌة عبد هللا علً 41
  األولى بعقوبة علً زٌد خلف حسٌن 41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بأشرافمحكمة بداءة بعقوبة الثانٌة الذٌن ٌتدربون فً اسماء طلبة المرحلة الثالثة 
 ندى محمد هندي فادٌة محمد اسماعٌل و م.م. م.م.

 المالحظات اسم المحكمة اسم الطالب ت

  بعقوبة الثانٌة افراح شكر احمد جمٌل 1

  بعقوبة الثانٌة كرٌم داهوكامنة خالد  2

  بعقوبة الثانٌة بسام فالح جسام محمد 3

  بعقوبة الثانٌة جاسم محمد تركً إسماعٌل 4

  بعقوبة الثانٌة حسنٌن خالد محمد حمد 5

  بعقوبة الثانٌة حسٌن خالد عبد احمد 6

  بعقوبة الثانٌة حٌدر مناحً غضبان دواح 7

  بعقوبة الثانٌة دالٌا مزاحم محمد سبتً 8

  بعقوبة الثانٌة زمن محمد جلٌل رشٌد 9

  بعقوبة الثانٌة زٌنب عماد سامً رشٌد 11

  بعقوبة الثانٌة سارة اسماعٌل ذٌاب خمٌس 11

  بعقوبة الثانٌة سرى سعد عبد الكرٌم شكر 12

  بعقوبة الثانٌة شهد حسٌن توفٌق حسٌن 13

  الثانٌةبعقوبة  شهد صالح هادي جاسم 14

  بعقوبة الثانٌة شهد عبد الوهاب احمد عبد الرزاق 15

  بعقوبة الثانٌة صفاء الدٌن روكان إسماعٌل حسن 16

  بعقوبة الثانٌة علً عبد الغنً حسٌن محٌسن 17

  بعقوبة الثانٌة عمار عبد الحسٌن جٌاد زوره 18

  بعقوبة الثانٌة عمر سمٌر عبد الجلٌل محمد 19

  بعقوبة الثانٌة فالح حسان محمدفرح  21

  بعقوبة الثانٌة محمد احمد جاسم حمادي 21

  بعقوبة الثانٌة محمد نجاح مهدي محمد 22

  بعقوبة الثانٌة مروان خالد عبد الستار محمد 23

  بعقوبة الثانٌة مصطفى جمعة محمد حسٌن 24

  بعقوبة الثانٌة مهند ناظم علوان حسن 25

  بعقوبة الثانٌة عبدالمطلب صالحمٌالد رباح  26

  بعقوبة الثانٌة نور خالد نصٌف جاسم 27

  بعقوبة الثانٌة هالة اسماعٌل ذٌاب خمٌس 28

  بعقوبة الثانٌة وسام جاسم محمد صالح 29

  بعقوبة الثانٌة احمد كمال عبد الرحمن عطٌة 31

  بعقوبة الثانٌة احمد محمود عباس خلف 31

  بعقوبة الثانٌة حمٌد محمداسعد ستار  32

  بعقوبة الثانٌة اشواق عالء احمد مجٌد 33

  بعقوبة الثانٌة امٌرة ابراهٌم عبد الرزاق محمد 34

  بعقوبة الثانٌة عبد خمٌس سجاد حسن موسى 35

  بعقوبة الثانٌة حسٌن سمر فهمً ناصر 36

  بعقوبة الثانٌة األمٌر محمدطٌف اٌاد عبد  37



  بعقوبة الثانٌة لطٌف حسٌن احمدعبٌر  38

  بعقوبة الثانٌة عدي نجم عبد سرٌح 39

  بعقوبة الثانٌة رشٌد علً ضاري رزوقً 41

  بعقوبة الثانٌة عباس عمر حسٌن لطٌف 41

  بعقوبة الثانٌة محمد قاسم جاسم حسٌن 42

  بعقوبة الثانٌة زغٌر قاسم حسن علً 43

  الثانٌةبعقوبة  نصار كرٌم خضٌر عباس 44

  بعقوبة الثانٌة موسى لمٌعة ابراهٌم خلف 45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أسماء طلبة المرحلة الثالثة الذٌن ٌتدربون فً محكمة تحقٌق بعقوبة األطراف بأشراف
 محمد حامد محمود م.م. عبدالباسط عبدالرحٌم عباس و م.

 المالحظات اسم المحكمة اسم الطالب ت

  بعقوبة  األطراف كرٌم مولود سباححسٌن  1

  بعقوبة  األطراف دعاء محمد عبد لفتة 2

  بعقوبة األطراف رسل عبد الرحٌم إسماعٌل كاظم 3

  بعقوبة األطراف رعد عبد الرزاق صالح حسٌن 4

  بعقوبة األطراف زهراء عامر جلٌل خلٌل 5

  بعقوبة األطراف زٌنب محمود فاضل احمد 6

  بعقوبة األطراف هادي احمد زٌنب ٌاسٌن 7

  بعقوبة األطراف سارة حسٌن ٌاسٌن عبد الرحٌم 8

  بعقوبة األطراف عبدهللا ابراهٌم كاظم حسٌن 9

  بعقوبة األطراف غزوان عدنان محمود روٌشد 11

  بعقوبة األطراف غفران نجم خورشٌد احمد 11

  بعقوبة األطراف قصً داود سلٌم حسن 12

  بعقوبة األطراف كاظم خلٌلكرٌم علً  13

  بعقوبة األطراف ماهر رٌاض شنٌف علوان 14

  بعقوبة األطراف مثنى عبد الحكٌم محمد سلمان 15

  بعقوبة األطراف محمد اسماعٌل محمد عنكوش 16

  بعقوبة األطراف محمد بشار عزٌز قادر 17

  بعقوبة األطراف محمد عبد الواحد مهدي محمد 18

  األطرافبعقوبة  عبود تركان حمدمحمد  19

  بعقوبة األطراف مروة علً حسن خمٌس 21

  بعقوبة األطراف موج عدي محمد فتاح 21

  بعقوبة األطراف نبٌل ولٌد حسن رحٌم 22

  بعقوبة األطراف نداء حسٌن مبارك إبراهٌم 23

  بعقوبة األطراف نور حكمان علوان عباس 24

  األطرافبعقوبة  نور فالح حسون 25

  بعقوبة األطراف هالة ساجد محمود حسٌن 26

  بعقوبة األطراف هدى صالح علً صالح 27

  بعقوبة األطراف ٌاسر سلمان كتاب درب 28

  بعقوبة األطراف احمد علً احمد كنعان 29

  بعقوبة األطراف اسراء فاضل سالم زٌدان 31

  بعقوبة األطراف اسٌل حامد شكر عزٌز 31

  بعقوبة األطراف عالء صائب حسٌن امل 32

  بعقوبة األطراف امنٌة ستار جاسم مغٌر 33

  بعقوبة االطراف سٌف حازم هٌالن محمد 34

  بعقوبة االطراف إبراهٌم محمد صالح كاظم 35

  بعقوبة االطراف عبد محمد قاسم محمد 36

  بعقوبة االطراف عطٌة محمد كامل حمٌد 37



  بعقوبة االطراف سلمان محمود علً احمد 38

  بعقوبة االطراف هانً هانً محمد عبد الحسٌن 39

  بعقوبة االطراف وسام عبد هادي جسام 41

  بعقوبة االطراف احمد حامد عبد محسن 41

  بعقوبة االطراف إبراهٌماحمد عامر هادي  42

  بعقوبة االطراف عوض احمد محمود خلٌفة 43

  بعقوبة االطراف حمد احمد مكً تركً 44

  بعقوبة االطراف احمد ٌوسف جاسم محمد 45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بأشراف محكمة تحقٌق بعقوبة المركزأسماء طلبة المرحلة الثالثة الذٌن ٌتدربون فً 
 نجاح ابراهٌم سبع صفاء حسن نصٌف و م.م. م.م.

 

 المالحظات اسم المحكمة اسم الطالب ت

  بعقوبة  المركز حسن هزبر عباس بشائر 1
  بعقوبة  المركز محمود حنٌن عبد الوهاب حسٌن 2
  بعقوبة المركز وزكة حوراء عبد الكرٌم حسن 3
  بعقوبة المركز عباس حٌدر علً خمٌس 4
  بعقوبة المركز رسل محمد احمد مصطفى 5
  بعقوبة المركز عبد رنا فؤاد عواد 6
  بعقوبة المركز إبراهٌم طهزهراء خلٌل  7
  المركزبعقوبة  زٌنب صالح حسن منصور 8

  المركزبعقوبة  سارة محمد رضا حسن 9

  المركزبعقوبة  سرور حسام هادي سلمان 11

  المركزبعقوبة  سعد ثابت مرشود حسن 11

  المركزبعقوبة  سوالف ولٌد فاضل علٌوي 12

  المركزبعقوبة  شهد سالم إبراهٌم محمد 13

  المركزبعقوبة  طٌبة جمٌل جاسم محمد 14

  المركزبعقوبة  عائشة كامل حسن نصٌف 15

  المركزبعقوبة  عبد الرحمن نور الدٌن  ادهم طاهر 16

  المركزبعقوبة  فاطمة ثامر جالبزاٌر 17

  المركزبعقوبة  فرح مظفر شاكر محمود 18

  المركزبعقوبة  فهد انور مسافر متعب 19

  المركزبعقوبة  عبد الرحمن جاسمقاسم علً  21

  المركزبعقوبة  محمد ٌعكوب توفٌق شهاب 21

  المركزبعقوبة  مصطفى احمد هادي إسماعٌل 22

  المركزبعقوبة  مصطفى كرٌم إسماعٌل عجاج 23

  المركزبعقوبة  نهى علً إبراهٌم علٌوي 24

  المركزبعقوبة  نور سعد جاسم محمد 25

  المركزبعقوبة  كرديهشام سامً جاسم  26

  المركزبعقوبة  ادهام عبد الكرٌم مصطفى محمد 27

  المركزبعقوبة  امنة فائق كاظم مهدي 28

  المركزبعقوبة  اٌالف نبٌل مجٌد رشٌد 29

  المركزبعقوبة  احمد حسن علً حسٌن 31
  المركزبعقوبة  كاظم حٌدر كاظم جواد 31
  المركزبعقوبة  باس حسنذكرى عبد الكرٌم ع 32



  المركزبعقوبة  رائد خلٌل عبد الكرٌم 33
  المركزبعقوبة   علً سجى عبد الرحمن امام 34
  المركزبعقوبة  عباس قدوري خلف 35
  المركزبعقوبة  محمد عبد الرحمن محً لطٌف 36
  المركزبعقوبة  عبد هللا احمد علً طه 37
  المركزبعقوبة  علً ادهم ٌحٌى خلف 38
  المركزبعقوبة  علً عباس عبود علً 39
  المركزبعقوبة  خمٌس علٌاء صادق محمد 41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 باشرافمحكمة احداث بعقوبة أسماء طلبة المرحلة الثالثة الذٌن ٌتدربون فً 
 م.د.عالء الدٌن محمد حمدان

 المالحظات التً ٌتدرب بها المحكمة اسم الطالب ت

  األحداث بعقوبة  حسن كرهب دواس مسٌر 1

  األحداث بعقوبة  حسٌن بدٌع كاظم عبد الرضا 2

  األحداثبعقوبة  حسٌن عباس حسٌن حمه 3

  األحداثبعقوبة  حٌدر فتح هللا حسٌن رشٌد 4

  األحداثبعقوبة  خنساء عالء محمد ٌوسف 5

  األحداثبعقوبة  رٌام صالح قدوري عباس 6

  األحداثبعقوبة  احمد حسٌن زٌنب محمود 7

  األحداثبعقوبة  سالم محمد حسن حسٌن 8

  األحداثبعقوبة  سناء عبد الكرٌم جاسم محمد 9

  األحداثبعقوبة  علٌاء محمود  علً حمود 11

  األحداث بعقوبة  عمران عنٌد جسام محمد 11

  األحداثبعقوبة  محمد نجم عبد خمٌس 12

  األحداثبعقوبة  الحسنمصطفى احمد موسى عبد  13

  األحداثبعقوبة  نهاد عادل خالد عبدهللا 14

  األحداثبعقوبة  هادي عبد محمد خمٌس 15

  األحداثبعقوبة  هجران هاتف مجٌد عبدهللا 16

  األحداثبعقوبة  هدٌة عماد عبد المطلب صالح 17

  األحداث بعقوبة محمد كرٌم احمد 18

  األحداثبعقوبة  زٌد سعد رزوقً 19

  بعقوبة األحداث اسماء غانم جمعة 21

  بعقوبة األحداث عمر ابراهٌم 21

  بعقوبة األحداث زٌنب محمود فاضل 22

  بعقوبة األحداث هٌفاء تركً عبد 23

  بعقوبة األحداث نور الهدى مزهر زٌدان 24

 مرحلة رابعة األحداثبعقوبة  نور عبدالهادي  حسٌن 25

 مرحلة رابعة األحداث بعقوبة ابراهٌمعال علً  26

 مرحلة رابعة بعقوبة االحداث اشرف عبدالمنعم 27

  بعقوبة االحداث زٌنب  عبدالسالم ستار 28

  بعقوبة االحداث سٌف سعد سلٌمان 29

  بعقوبة االحداث علً حسن علً 31

  االحداثبعقوبة  جواد عمر نصر سكران 31
  االحداثبعقوبة  بداي غزوان عبد االمٌر سلمان 32
  االحداثبعقوبة  خلٌل لٌث خالد حامد 33
  االحداثبعقوبة  جاسم محمد شالل حمٌد 34
  االحداثبعقوبة  سرهٌد محمد مجٌد حمٌد 35
  االحداثبعقوبة   عبد مصطفى ٌونس مجٌد 36



  االحداثبعقوبة  فارس نوار سعد ذٌاب 37
  االحداثبعقوبة  وسام عباس حسن 38
  االحداثبعقوبة   علوان ولٌد ناٌف عبد الرزاق 39
  االحداثبعقوبة  صالح ٌاسٌن خضٌر عباس 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م.م.جبار محمد مهدي  باشرافمحكمة الخالص  الذٌن ٌتدربون فً اسماء طلبة المرحلة الثالثة

 المالحظات تدرب بهاالتً ٌالمحكمة  اسم الطالب ت

  الخالص احمداحمد فٌصل  1

  الخالص ازهر خٌر هللا عدنان 2

  الخالص استبرق مهدي كاظم 3

  الخالص اٌالف هادي جواد 4

  الخالص حٌدر سالم صادق 5

  الخالص سالم هاشم عبد 6

  الخالص سماء فالح مهدي 7

  الخالص فرقان علً حسٌن 8

  الخالص مروة محً دواي 9

  الخالص مصطفى نصر جواد 11

  الخالص ماجدة حامد علوان 11

  الخالص فاطمة عبدهللا علً 12

  الخالص زٌنب خضٌر جنبد 13

  الخالص دعاء فالح حسن 14

  الخالص مٌساء عبد المنعم رشٌد 15

  الخالص عزالدٌن علً مسلم 16

  الخالص حوراء حمٌد مجٌد 17

  الخالص رسل عمر حسٌن 18

  الخالص ضٌاء جبار ناجً 19

  الخالص كافً سلمان محمد 21

  الخالص محمد ٌاس علً 21

  الخالص وسام مؤٌد كامل 22

  الخالص احمد سبهان عبد صالح 23

  الخالص براء طه ابراهٌم 24

  الخالص شامل صبار علوان 25

  الخالص نور رٌاض عدنان 26

  الخالص تقى عبدالخالق 27

  الخالص فالح قاسم صادق 28

  الخالص كرٌم جبار شٌماء 29

  الخالص محمد حسٌن ستار جاسم 31

  الخالص حسون ستار كاظم جواد 31

  الخالص جاسم سرور صباح مهدي 32

  الخالص ابراهٌم علً عبد كاظم 33

  الخالص وادي حسام عماد وهٌب 34



  الخالص أسود حسن علً احمد 35

  الخالص إسماعٌل ٌاسٌنعالء ناهض  36

  الخالص عباس حمدان جاسممروان  37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م.م.باسم غناوي علوان باشراف  محكمة المقدادٌة الذٌن ٌتدربون فً  اسماء طلبة المرحلة الثالثة

 المالحظات تدرب بهاٌ التًالمحكمة  اسم الطالب ت

  المقدادٌة سالم طه كاظم 1

  المقدادٌة فاطمة سلمان عبود 2

  المقدادٌة رواء عادل محمد 3

  المقدادٌة محمد سعٌد حسٌن 4

  المقدادٌة علً احمد اسماعٌل 5

  المقدادٌة سٌف احمد حسٌن 6

  المقدادٌة جعفر احمد صالح 7

  المقدادٌة مصطفى احمد حمٌد 8

  المقدادٌة عالء كرٌم ٌاسٌن 9

  المقدادٌة سٌناء اسماعٌل سلطان 11

  المقدادٌة صالح حسب هللا حسٌن 11

  المقدادٌة محمد عدنان علً 12

  المقدادٌة صفاء علً رشٌد 13

  المقدادٌة علً حسٌن علً 14

  المقدادٌة عبدالسمٌع ابراهٌم 15

  المقدادٌة حسن حسب هللا 16

  المقدادٌة احمد حافظ ناصر 17

  المقدادٌة محمد جمال جداع 18

  المقدادٌة محمد عدنان 19

  المقدادٌة شهد محمود حسون 21

  المقدادٌة مروة رشٌد احمد 21

  المقدادٌة زٌنب رعد علً 22

  المقدادٌة سٌماء كاظم جواد 23

  المقدادٌة رٌام محمد حمٌد 24

  المقدادٌة حذام احمد علوان 25

  المقدادٌة ختام صكبان محسن 26

  المقدادٌة صفاء علً رشٌد 27

  المقدادٌة حسناء نعمان حسن 28

  المقدادٌة سنٌاسامة محمد مح 29

  المقدادٌة العباس فاضل عبود خمٌس 31

  المقدادٌة علً عبد هللا محمود حسٌن 31

  المقدادٌة محسن منن مقداد علً 32

  المقدادٌة غركان  ابتسام تاٌه جاسم 33

  المقدادٌة حلو اسامة فاروق عطٌة 34



  المقدادٌة حسن زٌاد شاكر شجاع 35

  المقدادٌة حمٌد صباح محمدكرار  36

  المقدادٌة ولٌد خالد وهٌب محمد 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باشراف أ.م.د.بكر عباس علً محكمة بلدروزالذٌن ٌتدربون فً اسماء طلبة المرحلة الثالثة 

 المالحظات تدرب بهاالتً ٌ المحكمة اسم الطالب ت

  بلدروز بٌداء ابراهٌم ٌحٌى 1

  بلدروز سجى علً حسن 2

  بلدروز سالم مطشر كرمش 3

  بلدروز علً هادي نجم 4

  بلدروز عباس ثامر شرٌف 5

  بلدروز ولٌد نجٌب عبدهللا 6

  بلدروز مكارم محمد علوان 7

  بلدروز اٌة محمد ناصر 8

  بلدروز ولٌد ابراهٌم محمد 9

  بلدروز قحطان عٌدان مصطفى 11

  بلدروز غفران نجم خورشٌد 11

  بلدروز محمد جواد شاكر 12

  بلدروز رواء حسن علً 13

  بلدروز حٌدر عمران عبدالرحمن 14

  بلدروز رعد فائز علً 15

  بلدروز زهرة سلٌم جاسم 16

  بلدروز انمار حسن كاظم 17

  بلدروز زٌنب اسعد سلمان 18

  بلدروز صابر كامل رحم 19

  بلدروز مٌاسة طالب موسى 21

  بلدروز حاتم احمدزهراء  21

  بلدروز االء محمود ابراهٌم برٌسم 22

  بلدروز غافل علً حسٌن محمود 23

  بلدروز حسٌن مصطفى حاتم عباس 24

  بلدروز سلمان صهٌب ابراهٌم داود 25

 

 

 

 

 



  بأشرافاالعظمٌة  الذٌن ٌتدربون فً محكمة اسماء طلبة المرحلة الثالثة

 .قائد هادي دهش بالسم عدنان عبدهللا  وم.د. أ.م.د.          

 المالحظات تدرب بهاالتً ٌالمحكمة  اسم الطالب ت

  محكمة االعظمٌة احمد اكرم سعٌد 1

  االعظمٌة محكمة دالٌا اركان ابراهٌم 2

  محكمة االعظمٌة زهراء نوفل محمد 3

  محكمة االعظمٌة محمد رعد محمود 4

  االعظمٌةمحكمة  مصطفى محمد صالح 5

  محكمة االعظمٌة رشٌد حامد رشٌد 6

  محكمة االعظمٌة فؤاد صالح نوري 7

  محكمة االعظمٌة عبدالمجٌدمٌناء قحطان  8

  محكمة االعظمٌة جاسم حامد جاسم 9

  محكمة بلد كرار عبداالمٌر 11

 مرحلة رابعة محكمة استئناف كركوك لطٌفدالٌا عبد  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          اسماء طلبة المرحلة الثالثة الذٌن ٌتدربون فً محكمة الشعب باشراف 

 .وهٌب م.د.مشتاق طالب و حسٌن أ.م.د.احمد فاضل

  المحكمة التً ٌتدرب بها اسم الطالب ت

  محكمة الشعب عمر علً جاسم 1

  محكمة الشعب اٌات صفاء حمزة 2

  الشعبمحكمة  احمد عامر حامد 3

  محكمة الشعب احمد شاكر محمود جاسم 4

  محكمة الشعب سٌف صالح الدٌن 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



باشراف                        ة خانقٌن اسماء طلبة المرحلة الثالثة الذٌن ٌتدربون فً محكم

 أ.م.د.جالل عبدهللا خلف

 المالحظات تدرب بهاالتً ٌ المحكمة اسم الطالب ت

  محكمة خانقٌن حما خانفاطمة جبار  1

  محكمة خانقٌن فرمان عبد هللااحمد  2

  محكمة خانقٌن تارا اكبر علً جان 3

  محكمة خانقٌن ندى نادر قادر 4

  محكمة خانقٌن سماح مقداد حكٌم 5

  محكمة خانقٌن عبدهللا إحسانشادان  6

  محكمة خانقٌن حٌدر أنوربٌداء  7

  محكمة خانقٌن حٌدر أنورمحمود  8

  محكمة خانقٌن شهد دلٌر احمد 9

  محكمة خانقٌن رسل محمد علً 11

  خانقٌنمحكمة  االء مهدي صالح 11

  خانقٌن محكمة علً تمارة كنعان محمد 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باشراف م.م.نجاح ابراهٌم سبع مدٌرٌة رعاٌة القاصرٌن

 المالحظات التً ٌتدرب ٌها الدائرة اسم الطالب ت

  مدٌرٌة رعاٌة القاصرٌن احمد حسٌن خلف علً 1

  مدٌرٌة رعاٌة القاصرٌن علً حازم ناصر حسٌن 2

 

 باشراف م.م.محمد حامد محموددائرة صحة دٌالى 

 المالحظات التً ٌتدرب ٌها الدائرة اسم الطالب ت

  مدٌرٌة صحة دٌالى بٌكان نور حسان حازم 1

 

 م.م.باسم غناوي علوانباشراف  مدٌرٌة بلدٌة الوجٌهٌة

 المالحظات التً ٌتدرب ٌها الدائرة اسم الطالب ت

  مدٌرٌة بلدٌة الوجٌهٌة جاسم بهاء حسٌن علً 1

  مدٌرٌة بلدٌة الوجٌهٌة كاظم كرٌم كاظم حسٌن 2

 

 جالل عبدهللا خلف أ.م.د. بأشرافمدٌرٌة بلدٌة السعدٌة 

 المالحظات التً ٌتدرب ٌها الدائرة اسم الطالب ت

  مدٌرٌة بلدٌة السعدٌة محمد عماد محمد مراد 1

 

 عدنان داود عبد م.م. بأشراف لجنة التعوٌضات الفرعٌة

 المالحظات التً ٌتدرب ٌها الدائرة اسم الطالب ت

  لجنة التعوٌضات الفرعٌة االولى حذٌفة عدنان جوامٌر 1

 

 

 برٌسماحمد علً  أ.م.د. بأشرافمدٌرٌة طرق وجسور دٌالى 

 المالحظات التً ٌتدرب ٌها الدائرة اسم الطالب ت

  مدٌرٌة طرق وجسور دٌالى خلف رنا ناهض حاتم 1

 

 



 م.عبدالباسط عبدالرحٌم عباس  باشراف مدٌرٌة اصالحً دٌالى

 المالحظات التً ٌتدرب ٌها الدائرة اسم الطالب ت

  مدٌرٌة اصالحً دٌالى فاضل خلٌل فرحان حسٌن 1

 

 م.م.صفاء حسن نصٌف باشرافدٌالى  -دفاع مدنً مدٌرٌة 

 المالحظات التً ٌتدرب ٌها الدائرة اسم الطالب ت

  بعقوبة–مدٌرٌة دفاع مدنً  لٌث هزبر مغٌر فلٌح 1

 

 م.م.شهالء سلٌمان محمد باشرافدٌالى  -مدٌرٌة الموارد المائٌة 

 المالحظات التً ٌتدرب ٌها الدائرة اسم الطالب ت

  مدٌرٌة الموارد المائٌة داود عبود كاملبتول  1

 

 م.ندى محمد هندي باشرافدٌالى  - مدٌرٌة زراعة بعقوبة 

 المالحظات التً ٌتدرب ٌها الدائرة اسم الطالب ت

  مدٌرٌة زراعة بعقوبة علً زهراء حمٌد حسن 1

 

 م.م.مها فاروق باشرافدٌالى  -دائرة قناة 

 المالحظات ٌهاالتً ٌتدرب  الدائرة اسم الطالب ت

  دائرة قناة دٌالى عبدهللا عمر طاهر بدر 1

 

 م.م.ابحار حامد باشرافجامعة دٌالى / القانونٌة 

 المالحظات التً ٌتدرب ٌها الدائرة اسم الطالب ت

  جامعة دٌالى/القانونٌة سلمان شهالء جمعة داود 1

 

 محمد اسماعٌل م.م.فادٌة باشرافالقانونٌة -مجلس محافظة دٌالى 

 المالحظات التً ٌتدرب ٌها الدائرة اسم الطالب ت

  قانونٌة مجلس محافظة دٌالى علً فالح عبد الحسن رشٌد 1

 



 م.م.سماح جعفر موسى باشرافبعقوبة  -مدٌرٌة الوقف السنً

 المالحظات التً ٌتدرب ٌها الدائرة اسم الطالب ت

  السنً بعقوبةمدٌرٌة الوقف  عبد علً عبد الكرٌم عقٌل 1

 

 م.د.عالء الدٌن محمد حمدان باشراف كلٌة الترٌبة االساسٌة/جامعة دٌالى

 المالحظات التً ٌتدرب ٌها الدائرة اسم الطالب ت

  كلٌة التربٌة االساسٌة خضٌر زٌنب عبد الرزاق هوبً 1

 

 عدنان عبدهللا ن والعلوم السٌاسٌة/جامعة دٌالى باشراف أ.م.د.بالسمكلٌة القانو

 المالحظات التً ٌتدرب ٌها الدائرة اسم الطالب ت

  كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة عدنان حمٌد علوان 1

 

 

 

 

 

 

 


