
 جامعة دًالى

كلية القاهون والعلوم السياسية 

(2017-2016) هتائج امتحاهات هصف السىة 




الدراسة املسائية/
قسم القاهون 

الثاهية:
املرحلة 

القاهون املدوي

القاهون 

الاداري

قاهون 

العقوبات 

العام

الاحوال 

الشخصية 

واملواريث

الىظم 

ةاملالية العامةالسياسية القاهون التجارياللغة الاهكليًز

غغغغغغغغجاحمد عبدالحسن هادي علوان
2532333124243538جاحمد مجيد هادي محمود
913122117121218جاسحاق عماد رشيد مجيد
920111719223026جاألمين محمد هارون رشيد

2620332223203531جانمار كريم كامل محمد
122324141620غ11جإيهاب راشد إبراهيم
غمممغمغمجحسين باسم محمد

2018131719152217جحسين محمد فاضل احمد
ج(راسب لعدم دفع القسط)حسين موفق رضا

1718221924173223جحمزة احمد سهيل نجم
362423مغم2216جحمزة عدنان محمد حسين

24غ142324192220جحيدر عبد احمد حميد
2425مم21م1020جخلدون وليد عبدالستار
1815121926172625جداليا سالم جواد كاظم

بةاسم الطالب
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



 جامعة دًالى

كلية القاهون والعلوم السياسية 

(2017-2016) هتائج امتحاهات هصف السىة 




الدراسة املسائية/
قسم القاهون 

الثاهية:
املرحلة 

القاهون املدوي

القاهون 

الاداري

قاهون 

العقوبات 

العام

الاحوال 

الشخصية 

واملواريث

الىظم 

ةاملالية العامةالسياسية القاهون التجارياللغة الاهكليًز بةاسم الطالب
شع

ال

املواد الدراسية

غ71816241529غجدموع مضر فؤاد توفيق
16271918192027غجرقية ثامر ابراهيم سلمان

1932272223303633جزهراء عماد احمد عبدالمجيد
2128202132262624جزينب جاسم جعفر صالح

1413292821221319جسعد عدنان محمد شرميط
1912102318151720جصفا قاسم جبار امين

1916282619181022جعامر زيد علوان يوسف
1815ممغم1422جعبد الرقيب جاسم محمد
28غ2220غ1730غجعبد المهيمن عمران علي

129101317161815جعلي صاحب حمودي جاسم
2837263225353631جعلي عدنان احمد حسين
1921262525272832جعمر عباس احمد جاسم

غ181320غ12غغجعمر محمد حسين محمد
162326غ14242124جفائز خالد احمد حسن

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



 جامعة دًالى

كلية القاهون والعلوم السياسية 

(2017-2016) هتائج امتحاهات هصف السىة 




الدراسة املسائية/
قسم القاهون 

الثاهية:
املرحلة 

القاهون املدوي

القاهون 

الاداري

قاهون 

العقوبات 

العام

الاحوال 

الشخصية 

واملواريث

الىظم 

ةاملالية العامةالسياسية القاهون التجارياللغة الاهكليًز بةاسم الطالب
شع

ال

املواد الدراسية

2622253926غ2730جقصي علي شاكر محمود
2722232420242130جكرار عالء جعفر صادق

ج(%100امتحان من )ليث مرهج احمد
18غ151516202116جمحمد ثاير غفوري سلمان
1116102319211721جمحمد عبد الوهاب عثمان
غغ91717232416جمحمد مهدي كاظم حسن

15غ149171524غجمروان سالم احمد
ج(راسب لعدم دفع القسط)مصطفى سامي طالب

غ7151119202019جنزار مال اهلل زيدان خلف
91292213191816جنوال عبدالرزاق عبدالجبار

1521222320151623جهدير ياسر عبدالرحمن
غ33غغغ17غغجهند حسين عبداهلل حسين

ج(راسب لعدم دفع القسط)هند منعم حمدي

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


