
 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

2229202227252322بابراىيم فرحان سبع خميس1
3029383023373631باحمد علي محمد خليفة2
غ25282923232922باحمد قاسم ناجي سالمة3
914172417192220باحمد نبيل عبد الرحمن عبد الستار4
2731302423223224بامير جبار خلف ابراىيم5
3631362930333632بايات احمد خضير عباس6
3528332728283832بايات سعود ظاىر ماجد7
غغغغغغغغبايمان اكرام عبد راضي8
2825313123292925بايمان حسين خليل ابراىيم9
711121825161620بحسين علي عبد الحميد10
ب(مؤجل)حمزة ابراىيم حسين11
2430273032313329بحيدر صباح عطا مهدي12
2535393731303823برسل محمد جاسم عباس13
1932303029353724بزىراء محمد علي خان مراد14

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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1229222723343130بزينب خليل إبراىيم طو15
2229132527252226بزينب سمير احمد حسن16
2824282519263624بسجى محمود حسين شاه مراد17
2028323225151331بسحر محمود جدوع عيادة18
2730232425273830بسعد رحيم جمعة حسن19
212529262883223بشاكر محمود سعيد خلف20
2025231624201620بصالح علي كاظم محمد21
53127121771320ب(استضافة من )عباس صالح عجرش عبداهلل22
71513171415158بعبدالخالق شالل عبدالخالق23
2022212929322132بعبير بهجت عبد الواحد ولي24
1324132722202824بعال حازم محمود علوان25
2828312921343229بعلي بشار حسن محمود26
2633402922334028بعلي جوامير خليل علي27
710181418172116بعلي عبدالجبار رشيد حميد28
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1324242420112026بمازن يحيى متعب29
1620222322193618بمامون رشيد حسين عليوي30
2535282325293127بمحمد طارق إبراىيم محمد31
2022233132221828بمحمد قحطان طعمة32
2518231818161522بمرتضى محمد مبدر ظاىر33
2220212721302025بمرتضى نشأت احمد عزيز34
2124291823112924بمروان حمد صالح35
1811272315161827بمروان فرحان علي36
2230343212243730بمصطفى عبد األمير رضا محبوب37
2014252319242227بميسم ستار جبار محمد38
2515271922223126بنبأ وليد نصر اهلل ناجي 39
1923182222202525بنور اسد شجاع محمد40
3129262925243825بىاجر بركان إبراىيم عبداهلل41
2229252125233127بىاجر ماجد رشيد حسين42
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1718232321243520بىديل عبد الرحمن طو43
2631383128373531بىديل عدنان عمر عبداهلل44
2433353429353830بيوسف حامد حميد محمد45
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