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االقتصاد 

انسَاحٌ
اقتصادٍات انُقم

اقتصاد 

انتعاوٌ

4.7554.854احًد يرشد عبدهللا ابراهَى43\1301

محروممحروممحروممحروممحرومسعد باقص عبدِ احسا43ٌ\2302

محروممحروممحروممحروممحرومٍعقوب صانح ابوبكر احًد43\3303

محروممحروممحرومغائبضعٌفاحًد عبدهللا خاند احًد43\4305

ضعٌف2.72.5ضعٌفضعٌفسانى عهٌ احًد سعَد احًد43\5306

2.65محروممحروم2.5ضعٌفعوض هللا رزق عبدانعهَى احًد43\6307

محروممحروممحرومغائبغائبيحًد ٍحَي عبدهللا احًد43\7308

محروممحروممحرومضعٌفمحروماالهدل يحًد عبدانبارً عهٌ احًد43\8309

ضعٌف2.5ضعٌفضعٌف3.6َاشر احًد يحًد احًد43\9310

ضعٌفضعٌف2.93.252.85شَخ يحضار عباد اسًاء43\10312

محرومضعٌفمحرومضعٌف2.95انحسُي سانى صانح يحًد اسًاء43\11313

2.5محروممحروم2.6ضعٌفخضر صانح رشَد اصَم43\12314

3.453.254.24.053.25 صانح سانى خاند افُا43ٌ\13315

غائبغائبمحروم2.6ضعٌفالحاج حمود عبدالجبار اقدار43\14316

االســـم القٌد رقم مالحظاترقم
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2.65محرومضعٌف2.52.55فتٌنً سعٌد احمد امنٌة43\15317

2.5محروم2.62.75ضعٌفٌسلم محبوب احمد بركه43\16319

محروممحروممحروم3.25ضعٌفالنقٌب صالح عوض علً بشرى43\17320

3.33.2543.33.1الشحٌري محمد عوض سعٌد بكٌل43\18321

ضعٌفمحروممحروم2.5محرومعبٌد علً عبده غالب تمام43\193222

محروممحروممحروممحرومضعٌفالطحس سعٌد علً مهدي جمٌل43\20323

3.42.753.253.753.05العشلة ناصر سالم حمدة43\21326

3.13.553.252.92.95عبدهللا محمد عدنان حنان43\22327

2.93.43.43.73.6عوض صالح علً حنان43\23328

2.83.454.053.73,90عوض صالح علً حنٌن43\24329

4.3543.953.63.4بخٌت خٌرهللا علً قٌس مروى43\25382

2.552.72.52.83علً عبدهللا صالح خلود43\26331

3.153.353.52.62.8سٌف محمد عبدالعزٌز دالل43\27332

4.254.54.74.554.3االثوري ناجً حسن محمد ذكرى43\28333
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ضعٌف2.62.63.32.5صالح عبدهللا احمد رفٌق43\29336

2.842.52.52.9بشر ردمان محرم رٌم43ً\30337

4.14.844.84صالح عبدهللا سالم رٌهام43\31338

3.454.653.94.43.75بامقشٌم علً سالم كرامة سالم43\32339

محروممحروممحروممحروممحروممحسن احمد محمد سمٌة43\33342

ضعٌفضعٌفمحرومضعٌفضعٌفسالم الحاج احمد شربف43\34343

3.052.653.23.252.65محمد عبدالواحد صابرٌن43\35344

ضعٌفمحروممحرومضعٌف3.1الشحري صالح محمد صالح43\36345

ضعٌفمحروممحرومضعٌفضعٌفصالح احمد بن احمد صفاء43\37347

ضعٌفمحروممحروم2.52.75انور وحٌد عبدالرحمن3843/348

محروممحروممحرومغائبمحرومشعٌب ناصر سالم عبدالرقٌب3943/349

ضعٌفمحرومضعٌف2.6ضعٌفاحمد عمر علً عبٌر4043/351

ضعٌف2.5محروم2.83محمد علً محمد عالء4143/352

محروممحروممحروممحروممحرومقاسم صالح محمود عل4243/354ً
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4.353.63.953.952.7الكلدي معبد نصر ٌسلم عل4343/355ً

محروممحروم2.7ضعٌفضعٌفسالم قاسم عبدهللا فاتن4443/356

2.852.8محرومضعٌفضعٌفزعبل عبدهللا عبدالناصر جمال فارس4543/357

3.253.12.853.25ضعٌفصالح محمد عادل فاطمة4643/359

32.72.652.75ضعٌفحسن عبدهللا علً فاطمة4743/360

3.53.152.52.75ضعٌفعلً فضل وحٌد فضل4843/362

3.62.52.75ضعٌفضعٌفقاسم علً محمد قاسم4943/363

2.5ضعٌفمحرومضعٌفضعٌفموجر كدف صدقة لٌال5043/364ً

محروممحروممحروممحروممحرومسالم عبدهللا عبدالقادر محمد ماجد5143/366

2.5ضعٌف3.652.8ضعٌفباثور محمد علً محسن مالكة5243/367

ضعٌفضعٌفمحرومضعٌفضعٌفزغمة هادي احمد محمد5343/369

محروممحروممحروممحروممحروماحمد عمر سعٌد محمد5443/371

محروممحروممحروممحروممحروممبارك بكر سلٌمان محمد5543/372

ضعٌفضعٌف2.63.4ضعٌفباثور محمد علً محسن مرٌم5643/383
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محرومغائبمحرومغائبغائبنور احمد محمود مصطفى5743/384

محروممحروممحروممحروممحرومهٌثم سالم حسٌن مصلح5843/385

4.9554.94.954الزعزعً احمد فارع علً مفٌد5943/387

2.62.52.52.9ضعيفثابت محمد صالح محمد6043/373

محروممحروممحروممحروممحروممحمد علً عبده محمد6143/375

2.65محروممحرومغائبمحروممحمد ناجً عبده محمد6243/376

2.65محروممحروم2.73علً عبدهللا علً محمد6343/377

2.52.65محرومضعيفضعيفمحمد عمر علً محمد6443/378

2.7ضعيف2.5غشضعيفعمر محمد نصر محمد6543/379

4.24.053.84.153.85باكثٌر محمد احمد محمد مراد6643/380

ضعٌفضعيف2.63ضعيفبدو علً مبارك مرام6743/381

3.6ضعيف3.33.25غائب محمد ثابت هاشم منٌة6843/388

ضعٌفضعيفمحرومضعيفضعيفالعبار محمد احمد ناصر6943/389

2.5ضعيفمحرومضعيفغائبصدٌق احمد حسٌن جمٌل نبٌل7043/390
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2.75ضعيفضعيفضعيفضعيفحسن احمد هادي ندى7143/391

محروممحروممحروممحروممحرومناصر هادي منصور هادي7243/392

2.95ضعيف2.82.5ضعيفعلً عبده محمد هان7343/393ً

2.65ضعيفضعيف2.6ضعيفالعربقً عبدالباقً طارق هشام7443/394

2.55ضعيف2.52.7ضعيف سعد مسعد محمد ناجً هند7543/395

2.6ضعيف2.5ضعيف2.7عبدالوهاب محمد محبوب هند7643/396

ضعٌفضعيفمحرومضعيفضعيفعبدهللا عبده محمد هٌثم7743/397

44.24.24.554علً علً محمد وجدان7843/398

ضعٌف3.3ضعيف3.253 سالم سعد احمد ٌحٌى اٌات7943/416

محروممحروممحروممحروممحروم مهدي عوض علً احمد8043/511

2.852.653.352.952.8صالح محسن صالح سماح8143/514

محروممحروممحروممحروممحرومعبدهللا صالح احمد عبدالرحمن8243/515

2.52.55ضعيف2.952.65محمد عبدالحمٌد احمد عفراء8343/517

محروممحروممحروممحروممحرومحسبن محمد عبدالفنً ناصر محمد8443/518
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محروممحروممحرومضعيفضعيف احمد مسعد صالح8543/529

3.23.253.44.254.35الدمدمً عوض ناصر سالم سامٌة8643/341

2.73.42.53.253.05ابوبكر زٌن احمد زٌن8743/429

غائب3.35ضعيف2.652.65علوي عبده محمد عبدهللا محمد8843/462
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اقتصادٍات انصُاعةاالقتصاد انرٍاضٌ
االقتصاد 

انسَاحٌ
اقتصادٍات انُقم

اقتصاد 

انتعاوٌ االســـم القٌد رقم مالحظاترقم

نائب العمٌد                   عمٌد الكلٌة  

مشارك عبدهللا محسن.مهدي بامرحول   د.د

رئٌس القسم

احمد سٌف سعٌد.د
   الراصدة                 قائم باعمال التسجٌل

وئام  ٌوسف احمد      سمر فضل عبده محمد


