
 جامعة دًالى

كلية القاهون والعلوم السياسية 

(2017-2016) هتائج امتحاهات هصف السىة 




الدراسة املسائية/
قسم القاهون 

الثاهية:
املرحلة 

القاهون الاداريالقاهون املدوي

قاهون 

العقوبات العام

الاحوال 

الشخصية 

واملواريث

الىظم 

ةاملالية العامةالسياسية اللغة الاهكليًز

القاهون 

التجاري

128112116182418أاحمد محمد علي صالح1

2525302221163129أازهر نجم عبد علوان2

2430252422252429أانوار عبدالوهاب شدهان خليف3

2825252020232930أاية علي عباس بدع4

273825غ23331328أاية محمد عواد كاظم5

2216181919222120أجبار جاسم ويس خضير6

2031212824223124أحسن زاحم كريم محمود7

غ2029غغ241819أحسين ياسين كاظم علي8

2827231618202428أحيدر محمد مبدر ظاهر9

1917202521212224أخلود عمران لفتة مطر 10

1718121922132923أدينا حسين هادي صكبان11

2031162220242920أرافل احمد عباس مهدي12

2116122017م1414أزيدون عبدالسالم محمد13

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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2829252821213332أسعد حسين عبد شكر14

27غ312121غ1425أشرف الدين نصيف جاسم محمد15

2730292323303832أعبد الحليم صباح عباس عبد الرحمن16

1318112718152419أعبداهلل لطيف كامل محمود17

16891717141221أعبداهلل هاشم طالب عبد18

2922161917152324أعلي اركان عدنان عواد19

2313231716162717أعلي محمد نجم عبد20

23283121غ313321أعماد عبدالوهاب شدهان خليف21

151882523152830أعمار عائد عدنان رشيد22

2917مم20م1615أعمر مجيد رشيد23

غغغغغغغغأقصي خليفة كاظم محمد24

2714132018171824أكاظم ياسين كاظم علي25

2120102720182727أكرار سعد مجيد عباس26
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1619172119162327أماجد عسل اسماعيل عبداهلل27

182092621231934أمحمد احمد حمود علي28

غ10181016181631أمحمد إسماعيل خلف29

2023251814191724أمحمد حسن نعمان خلف30

141181917171119أمحمد رافد قاسم حسين31

1216102318142215أمحمد ماجد حميد حسين32

أمروة خليل ابراهيم33

2420262818271435أمروة عبداهلل محمد مصطفى34

232792219223022أمصطفى إبراهيم كاظم محمد35

3433232420323332أمصطفى حقي اسماعيل36

أ(% 100امتحان من )مصطفى خليل كاظم حسين 37

131817261716423أمصطفى فاضل نوار حاجم38

1825213420232422أمعن قاسم نصيف جاسم39
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1315281518212622أمنذر نزهان عناد  عباس40

2531231919252725أمهند سمير جميل حميد41

913172317182816أميثاق باسم محمد توفيق42

2122191920211734أنزار سلمان سلطان جاسم43

1917مم16م1820أنصير حسن حسين علي44

1415122118211119أهارون ضاري رزوقي رشيد45

3537403419353935أهبة خليل ابراهيم جاسم46

1320172326182727أوديان فؤاد عبد العزيز طه47

2830392129302631أوفاء جاسم محمد محمود48

121412172015728أيوسف سعيد حبيب رحمن49
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