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رياضياخ 

نالقتصاديين
يثادئ االحصاءيثادئ االدارج1انهغح االنجهيزيح1انهغح انعرتيح
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1
45/95

ادًذ  دايذ عثٛذ صعٛذ 
ضعٌفضضعٌفضعٌفضعٌف

2
45/96

اتٕتكر صانى ادًذ صانى
3.53.85ضعٌف2.63

3
45/97

اثًار عهٙ تٍ عهٙ
2.8ضضعٌفضعٌفغائب

4
45/98

اٚثار خانذ صٛف فارع
4.54.854.64.654.8

5
45/99

ادًذ طالل ادًذ صعٛذ
محـــــــــــــــروممحـــــــــــــــروممحـــــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــــروم

6
45/100

راغة عثذهللا صانخ يثُٗ
محـــــــــــــــرومضعٌفضعٌفضعٌف3.1

7
45/101

ادًذ ٔضاح يذًذ ادًذ
محـــــــــــــــروممحـــــــــــــــروممحـــــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــــروم

8
45/102

اصًاعٛم يذًذ عثٛذ َهضر
2.84.6ضعٌف2.83

9
45/103

ايجذ فٛصم عثذِ يذًذ
ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

10
45/105

ايم عثذِ ادًذ يٓذ٘
4ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

11
45/106

ايٍٛ  ادًذ  عثذهللا  غانة
44.253.554.65

12
45/108

إتتضاو عهٙ أدًذ صانخ
3.833.8ضعٌف3.15

13
45/109

أدًذ يذضٍ أدًذ تضٛى
ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

14
45/110

أدًذ يذًذ يضعذ انذاشذ٘
3.3ضعٌفضعٌفضعٌف3.8

االســـم القٌد رقم رقم

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  
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15
45/111

أيجذ يذًذ تٍ يذًذ إتراْٛى
ضعٌفمحـــــــــــــــرومضعٌفضعٌفمحـــــــــــــــروم

16
45/112

فضل محمد خالد بسام
ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.95

17
45/113

تشرٖ  يذًذ  ٕٚصف  صانى
ضعٌف2.5ضعٌفضعٌف3.6

18
45/114

تشرٖ تاصم عثذِ أدًذ
3.53.452.954.6ضعٌف

19
45/115

عهي يحًد عًر تشرى
4.5ضعٌفضعٌف3.75ضعٌف

20
45/116

عبدهللا  شاهر عبدالناصر جمال
4.054.54.54.254.75

21
45/117

جٕاد ادًذ عثذهللا َاصر
3.15محـــــــــــــــرومغائبضعٌفغائب

22
45/118

دضاٌ يذًذ يٕٓٛب
3.13.4ضعٌفضعٌفضعٌف

23
45/119

خانذ  عثذانجثار  يذًذ  صانى
2.753.3ضعٌفضعٌفضعٌف

24
45/120

دُٚا عثذهللا خًٛش صعٛذ
ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

25
45/121

ركرٖ فتذٙ يذًذ عثذهللا
محـــــــــــــــروممحـــــــــــــــروممحـــــــــــــــرومضعٌفغائب

26
45/122

رَذا يذًذ صانى دٛذرج
2.54.7ضعٌفضعٌفضعٌف

27
45/123

علً قاسم عبدالحكٌم رنده
3.14.55ضعٌفضعٌفضعٌف

28
45/124

رٍَٛ خانذ أتٕتكر يذًذ
4.254.34.053.64.3

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  
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29
45/125

حسين يحًد احًد ريى
ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

30
45/126

صانى عثذِ َاجٙ يذًذ
ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحـــــــــــــــروم

31
45/127

ناصر سالم مبارك سالم
محـــــــــــــــروممحـــــــــــــــروممحـــــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــــروم

32
45/128

صانى يذًذ صانى شٛخ تاصٓم
4.134.8ضعٌف3.75

33
45/129

صهًٛاٌ  عهٙ  ٚذٛٗ  صانخ
3.33.33.253.44.2

34
45/130

شًٛاء ْاد٘ عهٙ  دٛذرج
4.5ضعٌفضعٌفضعٌف3

35
45/131

شًٛاء ٔنٛذ يذًذ صانخ
3.13.53.92.54.3

36
45/132

قائد احمد مصطفى صابحة
3.9ضعٌفضعٌفضعٌف2.8

37
محـــــــــــــــروممحـــــــــــــــرومغائبغائبمحـــــــــــــــرومصابرٌن طالل مصطفى نعمان45/133

38
45/134

صانخ ادًذ يٕصٗ عًر
محـــــــــــــــروممحـــــــــــــــرومضعٌفضعٌفمحـــــــــــــــروم

39
45/135

صانخ صعٛذ يذًذ صانخ
2.5محـــــــــــــــرومضعٌفضعٌف3.25

40
45/136

صثر٘ صانخ يذضٍ دضٍٛ
3.652.754.75ضعٌف3.25

41
45/137

صٓٛة يذًذ يذًذ عثذِ
2.5محـــــــــــــــرومضعٌفضعٌفضعٌف

42
45/138

يحًد سعيد يدهش ضياء
2.85ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  
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43
45/139

طّ فؤاد فارع غانة
3.75ضعٌفضعٌفضعٌف3.35

44
45/140

عاصى يُصٕر ثاتت
2.952.954.45ضعٌف3.9

45
45/141

عثذانردًٍ طّ عهٙ عثذهللا 
محـــــــــــــــرومضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

46
45/142

عثذانردًٍ خانذ عثذهللا تارتاع
3ضعٌفضعٌفضعٌف2.5

محـــــــــــــــروممحـــــــــــــــروممحـــــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــــرومعبدالسالم محمود حمود4745/143

محـــــــــــــــروممحـــــــــــــــروممحـــــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــــرومعبدالعزٌز جمال منصور هادي4845/144

49
45/145

عثذانعزٚز فًٓٙ عثذِ صالو
غشضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

50
45/146

عثذهللا ادًذ صانى تاصًذ
ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

51
45/147

عزانذٍٚ عثذهللا صٛف عثذِ
4ضعٌفضعٌفضعٌفمحـــــــــــــــروم

52
45/148

عزٚزِ َاصر عهٙ
محـــــــــــــــروممحـــــــــــــــروممحـــــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــــروم

53
45/149

عهٙ صانخ انخضر يذًذ
3.153.52.753.54.05

54
45/150

عًاد عارف ثاتت عهٙ
4.35ضعٌفضعٌفضعٌف4

55
45/151

عًارعثذانرقٛة فرداٌ
ضعٌفمحـــــــــــــــرومضعٌفضعٌفضعٌف

56
45/152

عًرٚذٙ عثذانْٕاب انذعٛضٙ
2.65ضعٌف2.75ضعٌفغائب

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول    د.د
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عبدالقوي محمد صالح.د
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57
45/153

عًرٔصالح َاصر ٕٚصف
محـــــــــــــــروممحـــــــــــــــروممحـــــــــــــــرومغائبغائب

58
ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففضل محسن محمد عبدالرب45/154

59
45/155

الرا ياْر عًر عثذهللا
4.2ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

60
45/156

ياْر ادًذ صانخ نصٕر
غائبمحـــــــــــــــروممحـــــــــــــــرومغائبغائب

61
45/157

يأٚح عثذانردًٍ اصًاعٛم طٛة
4.8ضعٌف33.53.8

62
45/158

يذًذ  طّ دضٍٛ يذضٍ
2.54.35ضعٌفضعٌفضعٌف

63
45/159

يذًذ  عهٙ  ادًذ  َاصر
2.754.3ضعٌفضعٌف3.75

64
45/160

قندوس احمد جمعان  احمد محمد 
4.344.24.354.5

65
45/162

يذًذ دٛذرج صانخ يُصٕر
32.85ضعٌفضعٌف3.25

66
45/163

محمد عوض راشد محمد
ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفغائب

67
45/164

علً عبدهللا سالم محمد
محـــــــــــــــروممحـــــــــــــــروممحـــــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــــروم

68
45/166

سالم الخضر عباس محمد
ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.5

69
45/167

يذًذ َصر فضم دضٍٛ
4.9543.34.84.75

70
45/168

يذًذ ٔنٛذ يذًذ عهٙ
ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.5

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول    د.د

رئٌس القسم

عبدالقوي محمد صالح.د
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71
45/169

ناشر علً عمر معتز
غائبمحـــــــــــــــروممحـــــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــــروم

72
45/170

يُٗ عٛذرٔس يذضٍ عٛذرٔس
ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

73
45/171

يٓٛة صعٛذ عثذانفتاح َصر
محـــــــــــــــروممحـــــــــــــــرومضعٌفغائبضعٌف

74
45/172

يٕاْة  يذضٍ  انذٛذر٘  عثاد
2.752.653.054.6ضعٌف

75
45/173

يًَّٕٛ رشاد عهٙ عثٛذ 
ضعٌفضعٌفغائب2.753.35

76
45/174

َادر  ايٍٛ  عثذهللا  صعٛذ
44.65ضعٌف3.53.5

77
45/175

َجٕد  يصطفٗ  عثذهللا  ادًذ
4.24.34.554.54.6

78
45/176

ًَراٌ صانخ يثُٗ َاجٙ
3.25ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

79
45/177

َٓٗ صًٛر َٕاب يذًذ خاٌ
3.9محـــــــــــــــرومغائبضعٌفضعٌف

80
45/178

َٛفٍٛ ٚذٛٗ عثذهللا ادًذ
4.754.753.054.9غائب

81
45/179

ْاد٘ ٔجذاٌ يذًذ  عًر
3.85ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

82
45/180

قاسم هادي  عبده هارون
غائبمحـــــــــــــــروممحـــــــــــــــرومغائبمحـــــــــــــــروم

83
45/181

ٔفاء عٕض صانى عٕض
2.652.754.65ضعٌف3

84
3.754ضعٌفضعٌفضعٌفٌعقوب محمد مقبل صالح45/182
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