
 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

3534352725332627جأحالم صباح عباس عبد الرحمن1
1820263130233026جاحمد حسين جدوع محمد2
1518342625161321جاحمد صبحي وسمي حبيب3
2226272627242827جاحمد عبد الرزاق إبراهيم محمد4
2731343635363931جاحمد عبد السالم عيسى محمود5
2528353025263434جاحمد عبد العظيم ياسين عباس6
2022312524283820جاسراء عادل شعالن رميض7
3128343023282826جافنان اديب لطيف احمد8
ج(مؤجل)ايمن رشيد خليل9
ج(راسب لعدم المباشرة)جاسم محمد عبدالرضا10
ج(مؤجل)حسين جمال احمد11
2525262530272720جحسين هادي محمد سعيد12
3032242629323826جحوراء ليث سعدي حسن13
2424302727353020جحوراء محمد وادي عاصي14

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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ةاملالية العامةالسياسية اللغة الاهكليًز

القاهون 

التجاري بةاسم الطالبت
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2829282627292729جحيدر سالم داود سلمان15
ج(مؤجل)حيدر علي حسين16
1822182521262626جخالد نجم عبد حسون17
2531192627203725جدنيا محمد عبد داود18
111320171319517جرافد عدنان مجيد غدير19
2026183124273823جرسل حبيب حميد سلوم20
111712262216822جرياض سعد عبود فاضل21
1715332123251623جزبيدة عبد الرحمن عبد الستار شهاب22
3027313430323530جزبيدة علي عباس عبد23
2728353435303126جسجى حسين طالب حسين24
غغغغغغغغجسرمد يوسف محمود25
1321142321192220جشيماء عبدالرزاق اسماعيل26
1116172321211718جعلي حسين محمود جاسم27
ج(مؤجل)علي عبداهلل حسين28

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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2217232425171522جعلي ناظم علوان خليفة29
1614223020131117جعمر راسم نصيف30
1622153125241821جفاطمة حسين عبد الحسن سعيد31
2720353227263730جفهد زامل حسين علوان32
13816242242620جليث علي عبد الرحمن علوان33
3628303127262932جمحمد عمار إبراهيم حميد34
1520151926182423جمحمد كريم علي جحيش35
2633343134303730جمحمد واثق احمد محمود36
3219مم19مم22جمرتضى كرم ناصر37
2817263121243222جمروة جليل عارف حسين38
2318223025222923جمروة حمزة وهاب ناجي39
2515272422212226جمها علي حسين رحيل40
2824292523173326جنوار ناظم احمد عصفور41
2528332324313723جوليد هيالن كامل احمد42

د عالء الدين محمد حمدان .م.أ

رئيس اللجنة االمتحانية
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عضو اللجنة االمتحانية
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3125252326233222جياسمين وليد فاضل عليوي43

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


