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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

1721202125191320باحمد اياد مهدي عباس1
1022131616181920باحمد بهجت علوان حسن2
20غ51718211919باحمد خالد هادي علي3
1025171822201326باحمد خضير عباس عبداهلل 4
2825241915222626باحمد سمير عبد األمير عبد الحسن5
غغ1317131720غباحمد طه يوسف حمادي6
1615111819132915باحمد علي ناصر حسين7
1112122118181817باسراء ناظم حميد حسين8
818111920272120ببنيامين علي حمد حسن9
23363030غ283525بجنان محمد عواد شرموط10
غ211423182415غبحاتم ثامر حاتم رشيد11
2326181323غ18غبحسن حسين عطيه جواد12
1020112320171723بحمزة ابراهيم هندي صالح13
2027282418322925بخالد وليد خليفة محمود14

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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2316غ1216131819بذو الفقار باسم علي عبود15
2031291829313723برانيا قيس جواد مساعد16
2622272621233328برائد محسن عبد جواد17
1923131619233724بزينب محمد حسين احمد18
2116101821183316بسجى محمد حرجان حسين19
3635322936383939بسماح ياسين قاسم اسماعيل20
2321مم23م1318بعباس حسن علي21
1015112017162017بعبداهلل حسان حازم بيكان22
374026غ33353032بعروبة كرجي حسن فليح23
18132618181324غبعزيز هاشم عزيز عباس24
ب(%100امتحان من )عالء كريم علي حميد25
2611222118182526بعلي حسن ادريس26
25غمم22م2014بعلي محمود عبد27
1825142524273825بعلياء محمد جاسم ناصر28
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1512142019142219بعماد عبعوب عباس حسين29
1921162220211729بعمر احمد سلمان حسن30
209221718151917بفرقد عبداالمير عباس عبد31
ب(راسب بالغش)قاسم احمد عواد علوان32
21غ222012191719بليث بهجت صالح مهدي33
1524271721261818بمحمد طالب جار اهلل سرحان34
814111620131321بمريم غانم طالب حسن35
غ10161614181626بمشتاق طالب ناجي جبار36
ب(%100امتحان من )مشتاق عبد الرضا باقر علي37
غ11161117221729بمقداد محسن محمود متعب38
غ24مم21م2021بمهند خالص عبود39
غغغغغغغ10بهبة سعد هادي صالح40
ب(راسب بالغش)ياسر حسوني عبداهلل حسوني 41
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