
 جامعت دًالى

كليت القاهون والعلوم السياسيت 

(2017-2016) هتائج امتحاهاث هصف السىت 




الدراست الصباحيت/
قسم القاهون 

الثالثت:
املرحلت 

العقود 

املسماة

قاهون 

العقوباث 

الخاص

القاهون 

الدولي العام

القضاء 

الاداري

القاهون 

التجاري 

والشركاث

 العمل 

والضمان 

الاجتماعي

الوصاًا 

واملواريث

اللغت 

ت اصول البحثالاهكليًز

القاهون 

الدولي 

إلاوساوي

2415محاحمد اكرم سعيد1
2616محسجى عماد ياسين2
1318محضرغام فارس جاسم3
2327محفالح قاسم صادق4
1812محمحمد تركي احمد5
11محمحمد مزهر خلف6
2022محمصطفى شهاب احمد7
1920محاحمد شاكر محمود  حسن8
2128محعلي احمد اسماعيل9
محماجدة حامد علوان10
1915محمحمد احمد جاسم11
2228محمحمد نجاح مهدي12
1917محنور الهدى مزهر زيدان13
1522محنور خالد نصيف14

بتاسم الطالبث
شع

ال

املواد الدراسيت

د عالء الدين محمد حمدان.م.أ

رئيس اللجنة االمتحانية

م زهراء عبد المنعم عبد هللا.م

عضو اللجنة االمتحانية

م ابحار حامد حبش .م

عضو اللجنة االمتحانية
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شع

ال

املواد الدراسيت

1217مححسين كريم مولود15
11غمحمحمود انور حيدر16
185محنبيل وليد حسن17
15محشهد سالم ابراهيم18
20محفرح مظفر شاكر19
2016محقاسم علي عبدالرحمن20
14محكافي سلمان محمد21
18محمحمد رعد محمود22
21محمصطفى محمد صالح23
2012محنور سعد جاسم24
2317محايالف نبيل مجيد25
1820مححيدر فتح اهلل حسين26
17محهادي عبد محمد27
1010محيوسف محمد جاسم28

د عالء الدين محمد حمدان.م.أ

رئيس اللجنة االمتحانية
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عضو اللجنة االمتحانية

م ابحار حامد حبش .م

عضو اللجنة االمتحانية



 جامعت دًالى

كليت القاهون والعلوم السياسيت 

(2017-2016) هتائج امتحاهاث هصف السىت 




الدراست الصباحيت/
قسم القاهون 

الثالثت:
املرحلت 

العقود 

املسماة

قاهون 

العقوباث 

الخاص

القاهون 

الدولي العام

القضاء 

الاداري

القاهون 

التجاري 

والشركاث

 العمل 

والضمان 

الاجتماعي

الوصاًا 

واملواريث

اللغت 

ت اصول البحثالاهكليًز

القاهون 

الدولي 

إلاوساوي بتاسم الطالبث
شع

ال

املواد الدراسيت

32محاالء قاسم امين29
19محسالم رزاق احمد30
10محمنتظر سعد محسن31
غغمحمصطفى خليل عبد الهادي32
محداود سلمان عبداهلل33
1815محايمان مجيد علوان34

د عالء الدين محمد حمدان.م.أ

رئيس اللجنة االمتحانية

م زهراء عبد المنعم عبد هللا.م

عضو اللجنة االمتحانية

م ابحار حامد حبش .م
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