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 يةوليَس  –شانكؤى سةالَحةدديو 
 كؤليَرى ياســــــــــــــا

 ابةشــــــي ياس
 خشتةى منسةى كؤشش و كؤتايي سالَ

 0200-0202بؤ سالَي خويَهدنى 
 
 ضوازةمى قؤنــــاغــــ

 [قانون أصول احملاكمات اجلزائية]   وانةى:

 

 ناوى مامؤستاى بابةت/

 ث.ي.د. سامان عبداللة عزيز -2

 ر أمحد خالندكوث ث.ي.د. -2

 )            ( ذمازةى يةكةكاى: 

 ناوى سيانى ذ

منسةى كؤشش 
04% 

منسةى كؤتايي 
سالَ خوولي 

 يةكةم
 04% 

ئةجنامي كؤتايي 
خوولي يةكةم 

044% 

منسةى كؤتايي 
سالَ خوولي  

 %04دووةم 

ئةجنامي 
كؤتايي خوولي 

 %044دووةم 

 
 

 تيَبيهى
 

 بة
 ذمازة 

 بة نووسني
 بة

 ذمازة 

بة 
 نووسني

 بة 
 ذمازة

بة 
 نووسني

 بة
ذمازة   

بة 
 نووسني

بة 
 ذمازة

بة 
  نووسني

          شي ودوو 23 قادر مصطفىئاشلة   1

          شي و ضوار 23 ئاكار قاشي عبذالعسيس  2

          شي و ضوار 23 عثنانئاكاُ رمحاُ   3

          شي و ِةظت 27 ابراِيي فاخر محذ برايي  4

          صفر صفر مصطفى منيابراهيه حمند أ  5

          شي و حةوت 26 إشحاق عبذالرزاق خورظيذ  6

          شي و يةك 23 طى عبداهللامسر   7

          شي و دوو 23 زكريا عبذالقادر آالء  8

          شي و ِةظت 27 اواز ذلىذ قادر  9
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          ضن 34 امياُ ابراِيي امساعين  10

          شي و يةك 23 ذامياُ عبذالرزاق رظي  11

          بيصت و ٌؤ 38 امياُ ِيوا امساعين  12

          شي و يةك 23 بةلَيََ ذلىذ حصني  13

          بيصت و دوو 33 بٍاز واون ٌاصر  14

          بيصت ويةك 33 ىاظه محدأمنيبيالُ   15

          شي و ظةش 25 تارا ِادي عىر  16

          تشي و حةو 26 تةالر أمحذ حصني  17

          شي و ضوار 23 مصطفىتواٌا فرِاد   18

          شي و يةك 23 ابراِيي مصطفىتيضر   19

          شي و ضوار 23 ثةرواز ذلىذ عبذاهلل  20

21  
 ط بابلرطاثةياً قر

37 
بيصت و 
 ِةظت

         

          شي و ضوار 23 عليجّاد ظريكؤ   22

          شي و دوو 23 حٍاُ أدلذ ابو بلر  23

          شي و شيَ 22 خةالت صابر وولود  24

          شي و يةك 23 داٌا ٌورالذيَ ذلىذ ظفيق  25

          شيَشي و  22 داٌيا جاشي ٌادر  26

          ضن 34 داٌية ذلىذ عبذاهلل  27

          شي و يةك 23 دةروُ فارط محة رظيذ  28

          شي و ضوار 23 دلعاد دلسار ذلىذ  29

          شي و ضوار 23 لٍاز امساعين يوٌضد  30

          شي و حةوت 26 ديار عبذاهلل قادر  31

          شي و ظةش 25 لطيفريميا كاروخ   32

          شي و دوو 23 راراُ حويس بلر  33
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          شي و ضوار 23 رةِيَن شريواُ قادر  34

          شي و يةك 23 رويذة ٌّرالذيَ ِاوار  35

          شي و يةك 23 راِيي شميىاُرياُ اب  36

37  
 رياُ امساعين عسيس

36 
بيصت و 
 حةوت

         

          بيصت و ثيٍَج 34 ريَظاُ شٍلر صاحل  38

          بيصت و ٌؤ 38 زيٍب شتار خورظيذ  39

          بيصت و ٌؤ 38 زيٍب صاحل عىر  40

          شي و يةك 23 شارا حصني عبذاهلل  41

          شي و ظةش 25 ابرشارا دلسار ص  42

          شيَشي و  22 شارا عبذالواحذ قادر  43

          شي و ضوار 23 خذر جناةشارا   44

            شاِرة ذلىذ محذاوني  45

          شي و دوو 23 شاويَ رزطار يوٌض  46

47  
 شاويَ عباط شعيذ

36 
بيصت و 
 حةوت

         

          شي و ضوار 23 شاويَ عبذاحلىيذ ذلىذ  48

          شي و ظةش 25 شةردار عبذالعسيس عمي  49

          شي و شيَ 22 رووفشةركةوت جاله   50

          بيصت و ظةش 35 شةركةوت قّار فارق  51

          شي و ظةش 25 شةروةر شعذى امساعين  52

          شي  24 شذرة ٌبين محيذ  53

          بيصت و ضوار 33 شردار صاحل عىر  54

          ضن 34 شالو فارس محد  55

          شي 24 مسياُ جصاً وعري  56
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          شي و يةك 23 مسية أوويذ ابراِيي  57

58  
 جالل عبدالرمحن مسية

37 
و  تصبي

 ِةظت
         

          و ظةش شي 25 مسية عبذالقادر ذلي الذيَ  59

          شي وظةش 25 مسية فخرالذيَ ياشني  60

          شي و ثيٍَج 24 ثنانعشورخاُ وغذيذ   61

          شي و ضوار 23 ذلىذ فؤاد شووا  62

          شي و شيَ 22 مصطفىشووية ذلىذ   63

          شي 24 شيَبةر حصني محذ  64

          شي و ضوار 23 شيف شعذى خمين  65

          شي و يةك 23 شيواد بابلر حصني  66

          شي و ظةش 25 خطرظادية برِاُ   67

          شي و ِةظت 27 ظاٌاز محةزياد حويس  68

          شي و ظةش 25 ظؤخاُ ابراِيي محذأوني  69

          شي و ظةش 25 ابراِيي حصني شيناء  70

          شي و ظةش 25 ضرا عمي قادر  71

          ضن 34 طةربني ابوزيذ شعيذ  72

          شي و ظةش 25 طةظبني ظريواُ ذلىذ  73

          شي و ضوار 23 بلر مساين طوالُ ابو  74

75  
 عائعة شعذى عبذالرمحَ

36 
بيصت و 
 حةوت

         

          شي و يةك 23 عائعة عبذالوِاب عبذالقادر  76

          شي و ضوار 23 عبذالرمحَ خالذ محةزياد  77

78  
 امحذ بواءلدينعمى 

36 
بيصت و 
 حةوت
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          شي و ضوار 23 عىر بلر عسيس  79

          شي و حةوت 26 عثنانعىر مجاه   80

81  
 عىر وضمح حاجي

37 
بيصصت و 

 ِةظت
         

          شي و ٌؤ 28 فاروق كىاه جمين  82

83  
 أمحذ عثنانفرواُ 

37 
بيصت و 
 ِةظت

         

          بيصت و ظةش 35 فوزية وغذيذ ذلىذ  84

85  
 كلثوو فلرى صاحل

37 
بيصت و 
 ِةظت

         

          شي و دوو 23 الرا امساعين عمي  86

          شي و ثيٍَج 24 الرا حتصني ذلصَ  87

88  
 الظني عسالذيَ ذلىذ

36 
بيصت و 
 حةوت

         

          شي 24 ذلىذ عثنانليساُ   89

            حمند آزاد ىازدين  90

          شي و حةوت 26 ذلىذ مجاه قادر  91

          شي و يةك 23 عثنان ذلىذ حاوذ  92

          شي و دوو 23 ذلىذ عبذاخلالق ذلىذ  93

          شي  24 ذلىذ دليذ دارا  94

95  
 امحذ جناةذلىذ 

37 
بيصت و 
 ِةظت

         

          شي و شيَ 22 جناة طىذلىذ   96

97  

دواخص ذلىذ ياشني رشوه
           تَ
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          بيصت و دوو 33 حمنود ظاهر فكي حمنود  98

          بيصت و ٌؤ 38  عنرمروان صاحل  99

          شي و ظةش 25 مصطفى اكو مجال  100

          شي ويةك 23 مصطفى يوشف فاضل  101

          ضن 34 ٌازك خالذ عبذاه  102

          بيصت و ٌؤ 38 ٌةروني زرار أمحذ  103

          شي  24 ٌذى ِابين عبذاهلل  104

105  
 عليٌّمة ٌّرو 

36 
بيصت و 
 حةوت

         

          شي و شيَ 22 ٌور فريذ كىاه  106

          ظةششي و  25 توفيق عوىياهلاً   107

          شي و ثيٍَج 24 ِاٌا جربائين ٌوري  108

          بيصت و دوو 33 هاوكار ابراهيه حويس  109

          بيصت و يةك 33 عديِةوريَ عىر   110

          شي و ثيٍَج 24 عثنانِريش عىر   111

          بيصت و ثيٍَج 34 سيسِريؤ صادق ع  112

          شي و ثيٍَج 24 ِيَظي ابراِيي ذلىذ  113

            ووالُ محذاونيوفاء   114

          شي و ِةظت 27 علي عثنانيوشف   115

335  

 امياُ فرِاد عىر

         ت و يةكصبي 33

العكود املدىية، )
قاىون اصول 

الكاىون  احملاكنات، 
اخلاص،  ليالدو

  لوصية(املرياث وا
 داواكراوة

% و 04لةشةر 
% تاقيلردٌةوة 04

 ئةزلاً دةدةات

336  
           جبارجناة بروا 

ِةووو واٌةكاُ 
 داواكراوة

% و 04لةشةر 
% تاقيلردٌةوة 04
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 ئةزلاً دةدةات

337  

 رةوةز اشعذ  حصني

          

العكود املدىية، )
قاىون اصول 

الكاىون  احملاكنات، 
اخلاص،  ليالدو

ارية، االوراق التح
Academic 

English)  داواكراوة 

% و 04لةشةر 
% تاقيلردٌةوة 04

 ئةزلاً دةدةات

338  

 ظيذاد لقىاُ ذلىذ

          

العكود املدىية، )
 ليالكاىون الدو

 داواكراوة  اخلاص(

تةٌّا لة كؤتايي 
شاهَ  تاقيلردٌةوة 

ئةزلاً دةدات 
% و 04لةشةر 

دواتر منرةكةى 
 044حتويمي شةر 
 دةكريَت.

334  

 بدالعسيس حويس عسيسع
دواخص

          تَ

العكود املدىية، )
قاىون اصول 

الكاىون  احملاكنات، 
اخلاص(  ليالدو

 داواكراوة

 دواخصنت

333  

 فرِاد ذلىذ امحذ
          

ِةووو واٌةكاُ 
 داواكراوة

% و 04لةشةر 
% تاقيلردٌةوة 04

 ئةزلاً دةدةات

333  

 كارواُ مجاه ظريف

          

العكود املدىية، )
قاىون اصول 

الكاىون  احملاكنات، 
اخلاص،  ليالدو

االوراق التحارية( 
 داواكراوة

% و 04لةشةر 
% تاقيلردٌةوة 04

 ئةزلاً دةدةات

332  

 وارديَ رلمط خذر

         ت و دووصبي 33

العكود املدىية، )
قاىون اصول 

الكاىون  احملاكنات، 
( اخلاص ليالدو

 داواكراوة

% و 04لةشةر 
% تاقيلردٌةوة 04
 ةزلاً دةدةاتئ
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333  

 ذلىذ حيذر ذلىذ

         بيصت 34

العكود املدىية، )
قاىون اصول 

الكاىون  احملاكنات، 
اخلاص،  ليالدو

االوراق التحارية( 
 داواكراوة

% و 04لةشةر 
% تاقيلردٌةوة 04

 ئةزلاً دةدةات

334  

 عبذغازي ذلىذ 

          

العكود املدىية، قطاء )
قاىون اصول اإلداري، 

الكاىون   احملاكنات،
اخلاص،  ليالدو

االوراق التحارية، 
Academic 

English)  داواكراوة 

% و 04لةشةر 
% تاقيلردٌةوة 04

 ئةزلاً دةدةات

335  

 ئةويَ حاجي برايي

          

تةٌّا لة كؤتايي  عبورة العكود املدىية()
شاهَ  تاقيلردٌةوة 

ئةزلاً دةدات 
% و 04لةشةر 

دواتر منرةكةى 
 044حتويمي شةر 

 ريَت.دةك

336  

 امحذ كاوا خورظيذ

          

تةٌّا لة كؤتايي  ( عبورةالعكود املدىية)
شاهَ  تاقيلردٌةوة 

ئةزلاً دةدات 
% و 04لةشةر 

دواتر منرةكةى 
 044حتويمي شةر 
 دةكريَت.

337  

 تارا شعيذ ذلىذ
          

 لي)الكاىون الدو
 عبورةاخلاص( 

% و 04لةشةر 
% تاقيلردٌةوة 04

 ئةزلاً دةدةات

338  

 لعاد  برِاُ حاجيد
          

تةٌّا لة كؤتايي  عبورة )العكود املدىية(
شاهَ  تاقيلردٌةوة 

ئةزلاً دةدات 
% و 04لةشةر 
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دواتر منرةكةى 
 044حتويمي شةر 
 دةكريَت.

324  

 امحذ متثالدلؤظاُ 

          

 لي)الكاىون الدو
 عبورةاخلاص( 

تةٌّا لة كؤتايي 
شاهَ  تاقيلردٌةوة 

ئةزلاً دةدات 
% و 04ةر لةش

دواتر منرةكةى 
 044حتويمي شةر 
 دةكريَت.

323  

 رزطار ٌورى وحيذ

          

تةٌّا لة كؤتايي  عبورة العكود املدىية()
شاهَ  تاقيلردٌةوة 

ئةزلاً دةدات 
% و 04لةشةر 

دواتر منرةكةى 
 044حتويمي شةر 
 دةكريَت.

323  

 خطررويذة محذأوني 

          

)قاىون اصول 
 عبورة احملاكنات(

ٌّا لة كؤتايي تة
شاهَ  تاقيلردٌةوة 

ئةزلاً دةدات 
% و 04لةشةر 

دواتر منرةكةى 
 044حتويمي شةر 
 دةكريَت.

322  

 شارا عبذاللريي ذلىود

          

 لي)الكاىون الدو
 عبورةاخلاص( 

تةٌّا لة كؤتايي 
شاهَ  تاقيلردٌةوة 

ئةزلاً دةدات 
% و 04لةشةر 

دواتر منرةكةى 
 044حتويمي شةر 
 دةكريَت.

323  
 ازاد حصنيمظفر 

         شي  24
)قاىون اصول 

 عبورة احملاكنات(

% و 04لةشةر 
% تاقيلردٌةوة 04
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 ئةزلاً دةدةات

 


