
 جامعة دًالى

كلية القاهون والعلوم السياسية 

(2017-2016) هتائج امتحاهات هصف السىة 




الدراسة الصباحية/
قسم القاهون 

الثاهية:
املرحلة 

القاهون الاداريالقاهون املدوي

قاهون 

العقوبات العام

الاحوال 

الشخصية 

واملواريث

الىظم 

ةاملالية العامةالسياسية اللغة الاهكليًز

القاهون 

التجاري

2432321826292829أإبراهيم نوري إبراهيم1
2529272719282518أأسماء احمد سعد مسلم2
2326242622182722أاصيل قيصر عبدالرزاق رشيد3
1220162325192321أ(استضافة من )ايات كريم جميل حمادي4
111418171517917أايمن جاسم محمد عباس5
2122212725222421أبراء محمود حسن حسين6
3538332928353524أبكر عالء تحسين محمود7
2334202937303225أبالل روكان بنيان اسود8
3122312322333525أتبارك خضير محمد حميد9
2429152622261717أتمارة حقي إسماعيل علوان10
2434272630333724أتمارة عمار جميل جواد11
2727332226203228أجاسم محمد عواد12
51012131891311أحسين رعد عبيد مهدي13
1010141420131212أحميد نزار رشيد حميد14

بةاسم الطالبت
شع

ال

املواد الدراسية

د عالء الدين محمد حمدان.م.أ

رئيس اللجنة االمتحانية

م حسام عبد اللطيف محي.م

عضو اللجنة االمتحانية

م صفاء حسن نصيف.م

عضو اللجنة االمتحانية
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3325323026303431أحيدر احمد كامل جار اهلل15
14م19م26م1121أحيدر شاكر محمود حسن16
أ(%100امتحان من )رسول عدنان فهد 17
2328232925273122أزمن قيس محمود سلمان18
غغغغغغغغأ(استضافة من)زهراء طالب جواد 19
2631312424283531أزهراء علي عبد الرزاق حسين20
2332112120292822أزهراء غالب جاسم عبداهلل21
1023121717162718أشيماء سامي فخري محمد22
2228262425252725أعبد الكريم ثعبان عبد محيميد23
3135232227323326أعبد اهلل هيثم صباح جبار24
1435232820243021أعالء ظاهر فهد عبداهلل25
252328232210322أعلي طارق احمد ساطي26
3032303125322824أعمر الدين عالء تحسين27
1325182022172024أعمر مشعان حمادي عبد28
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أ(%100امتحان من )كرار فالح حسن باني29
2938382736333821أليث مدحت صاحب يحيى30
12811171211815أمالك حسن جواد كاظم31
10ممم881319أمحمد صاحب محمد32
1532362920223429أمحمد علي محمد علوان33
1827142622231727أمحمود قاسم محمود مغير34
2031353023303921أمريم ليث مهدي سلمان35
93392228263521أمشكور جاسم فاضل رشيد36
3635383226353932أمعتز عبد الكريم علوان خضير37
1429222922293618أنبأ حميد رشيد عبد38
617152719142220أ(استضافة من)ندى خليل ابراهيم39
181011م21م1015أنزار حسن علي سكران40
182924242292620أنسرين كاظم إبراهيم  مهدي41
3135322829303425أنورس خلف جاسم احمد42
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1928172428263625أهبة مطشر حاتم علوان43
2134162624263126أهيثم خوام علوان حسين44
1826292626272622أوفاء سمير توفيق محمود45
1731112223223120أوليد خالد شياع حسن46
2331332427313530أياسر محمد حسين إسماعيل47
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