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كلٌة االقتصاد

تاريخ انفكر 

االقتصادي

اقتصاديات 

اننقود و انبنوك
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2323222

محـــــــرومغائبمحـــــروممحــــرومغائبمحــــــــرومحٌدر احمد حسٌن احمد144/158

3.1ضعٌفغائبضعٌف3.35ضعٌفنعمان عبدالوهاب محمد احمد244/159

ضعٌفضعٌفغائبضعٌفغائبمحــــــــروممقبل احمد اسماعٌل احمد اسامه344/162

غائبضعٌفمحـــــروم2.53.553.35احمد عبده محمد اسعد444/163

ضعٌفضعٌف2.754.552.75ضعٌفسعٌد علً محمود علً اسماء544/164

ضعٌف3.13.43.53.452.9احمد محمد احمد اسوان644/165

3.05ضعٌفضعٌف3.352.9ضعٌفالمقطري قائد سعٌد ٌزن ذي الحسٌن744/166

2.9ضعٌفضعٌف43.4ضعٌفمجاهد سعٌد انور الفت844/167

ضعٌفضعٌفغائب2.853.33.55زٌد احمد شوقً امنٌات944/168

ضعٌف2.5غائب2.5ضعٌفضعٌفقاسم عبدهللا خالد اٌمان1044/170

غائبضعٌفغائبضعٌفضعٌفضعٌفعنتر مكرد رٌاض اٌهاب1144/171

4.252.53.25حاله مرضٌه2.73.5 طاهر عبده ناصر اٌات1244/172

ضعٌفضعٌفمحـــــرومضعٌفضعٌف2.5سالم مصطفى باسل باسم1344/173

ضعٌفضعٌفمحـــــرومحاله غشحاله غشضعٌفسعٌد عبده جمٌل جمال1444/175

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم
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االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

2.95غائبضعٌف3.62.7ضعٌفعلً حسن محمد حسٌن1544/177

4.85غائب4.154,3053.2علً مصلح عوض حمدي1644/178

محـــــــرومغائبمحـــــروممحـــرومغائبمحــــــــرومبلحاف محٌس بن سالم احمد حمزه1744/179

ضعٌفضعٌف2.653.42.52.5عٌسى عبده ابراهٌم تنبول خدٌجه1844/180

3.52.8محـــــروممحـــروم2.62.8علً حسٌن حسن دعاء1944/181

3.33.63.253.43.62.85عوض سعٌد جالل دالل2044/182

ضعٌفضعٌف2.9ضعٌف4.5ضعٌفصالح سعٌد سالم عبدالجبار دنٌا2144/183

ضعٌفضعٌفمحـــــرومضعٌف3.3ضعٌفعلً سعٌد احمد دنٌا2244/184

محـــــــرومضعٌفمحـــــروممحـــرومضعٌفضعٌف محمد عبدالملك علً رافت2344/185

ضعٌفغائبغائب2.62.85محــــــــرومسالم احمد جمال روان2444/186

2.53.55محـــــروم4.053.25غائبنعمان علً محمد رٌام2544/188

3.653.63.94.94.3ضعٌفعبدالغفور محمود بالل زٌنب2644/189

2.52.8محـــــروم3.54.1ضعٌفعوض هادي انور سماح2744/192

2.53.05ضعٌفضعٌف2.5ضعٌف عمر محمد جمٌل سهٌر2844/194
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االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

2.7ضعٌفضعٌف3.34ضعٌفالجفري سالم مصطفى صفاء2944/196

غائبغائبغائبمحـــرومغائبمحــــــــروممقرع عوض احمد علً صالح3044/198

2.953.53.252.553.62.6 علً سعٌد وجٌه عائده3144/199

3.13.954.254.454.64.6حسن عبدهللا عدنان عبدالقادر3244/202

33.653.553.33.85عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا3344/203

ضعٌفضعٌفمحـــــرومضعٌفضعٌفضعٌفسعد عبدهللا عبدالرحمن عصام3444/205

443.354.13.3ضعٌفبركه احمد سعد احمد عل3544/206ً

3.352.8محـــــروم3.53.25غائبمحمد احمد عدنان عل3644/207ً

ضعٌفغائبغائبضعٌف2.7غائبمحمد بن محمد ناصر عل3744/208ً

ضعٌفضعٌف2.5ضعٌف2.82.7مرشد عبدالقوى عارف عماد3844/209

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف2.9ضعٌفحسن قائد عبده عماد3944/210

34.83.54.154.254عواض عوض سعٌد عوض عمر4044/211

2.5ضعٌف3.1ضعٌف2.654ٌسلم عبدالحمٌد سالم صالح عهد4144/212

محـــــــرومغائبمحـــــرومضعٌفضعٌفغائب ٌحٌى مهٌوب جمٌل فاطمه4244/214
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االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

محـــــــرومغائبمحـــــروممحـــرومغائبمحــــــــرومبلحاف محٌس بن سالم احمد فهد4344/215

محـــــــرومضعٌفمحـــــرومضعٌفضعٌفضعٌف باهطٌر صالح سالم محمد4444/216

ضعٌفضعٌف2.5ضعٌف2.53.25حاجب غالب احمد خالد هنادي4544/238

ضعٌفضعٌف2.9ضعٌف2.8ضعٌفسعد عبٌد محمود هٌام4644/239

غائبغائبمحـــــروممحـــرومغائبمحــــــــرومعبدهللا مكرد محمد سامً محمد4744/217

محـــــــرومغائبمحـــــروممحـــرومغائبمحــــــــرومسعٌد عبدهللا عبدالقوى محمد4844/219

محـــــــرومغائبمحـــــروممحـــرومغائبمحــــــــرومعبدهللا علً عبده محمد4944/220

44.544.24.54.35باشامخه عٌسى سالم علً محمد5044/221

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحــــــــرومصالح احمد مثنى محمد5144/222

ضعٌفضعٌفمحـــــرومضعٌف3.05ضعٌف ناصر محمد عبدالخالق مروه5244/223

3.652.82.52.53.05ضعٌفاحمد محمد عارف مروى5344/224

33.153.053.152.753.25مروى منٌر سعٌد بن سعٌد5444/225

2.8ضعٌف3ضعٌف2.7ضعٌفاحمد عبدهللا ناصر مروى5544/226

4غائب4.05غائب2.54.25عرمان  عبدالخالق محمد مشاعر5644/227
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االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

محـــــــرومضعٌفمحـــــرومغائب3.2غائبقاسم عبده منصور مصطفى5744/228

2.53.553.43.24.53.3الكندي عبدهللا مبارك منى5844/229

_2.63.53.253.62.5احمد قاسم صالح ندٌم منٌه5944/230

ضعٌف2.8532.92.54.25محمد عبدالقادر بدر مهدي6044/231

حاله مرضٌهضعٌف3.2543.7ضعٌفسلٌمان ٌاسٌن شهنواز مٌاده6144/232

محـــــــرومغائبمحـــــروممحـــرومغائبمحــــــــروم حسٌن احمد سمٌر نجاة6244/233

ضعٌفضعٌفمحـــــرومضعٌف2.75ضعٌفعبدالعزٌز ٌاسٌن نبٌل نٌفٌن6344/235

3.254.44.64.33.254.8علً سلٌمان عبدالحكٌم هاله6444/237

غائبغائب2.753.252.5ضعٌفاحمد محمد عبدهللا ٌوسف6544/240

غائبغائبمحـــــرومضعٌف3.1ضعٌفالسقاف احمد محمد ناصر حٌدره6644/329

محـــــــرومضعٌفمحـــــرومغائب2.63.25باحمٌد عبدهللا سالم احمد سالم6744/330

محـــــــرومغائبمحـــــروممحـــرومغائبمحــــــــروم محمد محسن محمد وحٌد6844/249

ضعٌفغائبمحـــــرومضعٌفضعٌفضعٌفسند عبدالقوي علً علوي وائل6944/331

محـــــــرومغائبمحـــــروممحـــرومغائبمحــــــــرومعلً عبده شوقً دعاءم7044/14
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3ضعٌفضعٌف33.5ضعٌف عبده محمد نصر صفاءم7144/15

ضعٌفضعٌفمحـــــرومضعٌف3.15ضعٌف رقبان عبدهللا علً حالٌهم7244/19

2.55غائبمحـــــرومغائب3.4ضعٌفالوهاب عبد مقبل احمد فاطمه7343/258

3.63.453.64.753.63.5عوض صادق هاله7443/236

55554.95سعٌد عبدالرب عبدهللا هالل7544/285

غائبغائبمحـــــروم2.85غائبضعٌفعلً ٌاسٌن الجبار عبد أمٌرة7644/329

2.73.4محـــــروم4.32.5ضعٌفعلً هللا عبد محمد مها7744/330

3.654.53.254.53.85ضعٌف لحمر سعٌد عبدالشٌخ عاشور شٌخ7844/306

3ضعٌفغائبضعٌف2.52.8 مسعد محمد علً الحان7944/331

ضعٌفضعٌفضعٌف3.72.85ضعٌفسعٌد فرج بدر ٌسرى8044/332

2.7ضعٌفضعٌفضعٌف2.53مرشد فاضل احمدعبده8144/333

ضعٌفضعٌفضعٌفغائبضعٌفضعٌفاسماعٌل علً احمد اٌمن8240/281

محـــــــرومضعٌفمحـــــروممحـــروم2.5ضعٌفسالم احمد خالد ادهم8344/161
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