
االول:  الوستوىجاهعت عدى

اقتصاد اعوال :  القسنكليت االقتصاد

:                                الوساقB3-17رقن القاعت إدارة القبول و التسجيل

التاريخ

4060100

1سعٌد عبٌد حامد  احمد 45/95

3سالم احمد سالم ابوبكر45/96

5علً بن علً اثمار45/97

7فارع سٌف خالد اٌثار45/98

9سعٌد احمد طالل احمد45/99

11مثنى صالح عبدهللا راغب45/100

13احمد محمد وضاح احمد45/101

15نلضر عبٌد محمد اسماعٌل45/102

17محمد عبده فٌصل امجد45/103

19مهدي احمد عبده امل45/105

21غالب  عبدهللا  احمد  امٌن45/106

23صالح أحمد علً إبتسام45/108

25بسٌم أحمد محسن أحمد45/109

27الحاشدي مسعد محمد أحمد45/110

29إبراهٌم محمد بن محمد أمجد45/111

31فضل محمد خالد بسام45/112

33سالم  ٌوسف  محمد  بشرى45/113

35أحمد عبده باسل بشرى45/114

37علً محمد عمر بشرى45/115

39عبدهللا  شاهر عبدالناصر جمال45/116

غائبضعيفهقبولجيدجداً جٌدهوتاز

: القسم رئٌس:هدرس الوساق
:التوقٌع:التوقيع

م2018/2017للعــام الجاهــعي - الدور االول - نتيجت اإلختباراث واإلهتحاى للفصــل الدراســي االول 

االســــــــــــمرقن القيد
أعوال الفصل

التقديرالنقاط
 رقم

مالحظةالتوقيعالجلوس

االجواليحاالث أخرى

1صفحة 



االول:  الوستوىجاهعت عدى

اقتصاد اعوال :  القسنكليت االقتصاد

:                                الوساقB3-10رقن القاعت إدارة القبول و التسجيل

التاريخ

4060100

1طٌب اسماعٌل عبدالرحمن ماوٌة45/157

3محسن حسٌن طه  محمد45/158

5ناصر  احمد  علً  محمد45/159

7قندوس احمد جمعان  احمد محمد 45/160

9منصور صالح حٌدرة محمد45/162

11محمد عوض راشد محمد45/163

13علً عبدهللا سالم محمد45/164

15سالم الخضر عباس محمد45/166

17حسٌن فضل نصر محمد45/167

19علً محمد ولٌد محمد45/168

21ناشر علً عمر معتز45/169

23عٌدروس محسن عٌدروس منى45/170

25نصر عبدالفتاح سعٌد مهٌب45/171

27عباد  الحٌدري  محسن  مواهب45/172

29عبٌد علً رشاد مٌمونه 45/173

31سعٌد  عبدهللا  امٌن  نادر45/174

33احمد  عبدهللا  مصطفى  نجود45/175

35ناجً مثنى صالح نمران45/176

37خان محمد نواب سمٌر نهى45/177

39احمد عبدهللا ٌحٌى نٌفٌن45/178

غائبضعيفهقبولجيدجداً جٌدهوتاز

: القسم رئٌس:هدرس الوساق
:التوقٌع:التوقيع

مالحظةالتوقيع

االجواليحاالث أخرى

م2018/2017للعــام الجاهــعي - الدور االول - نتيجت اإلختباراث واإلهتحاى للفصــل الدراســي االول 

 رقم

الجلوس
التقدير االســــــــــــمرقن القيد

أعوال الفصل

النقاط

2صفحة 



االول:  الوستوىجاهعت عدى

اقتصاد اعوال :  القسنكليت االقتصاد

:                                الوساقإدارة القبول و التسجيل

التاريخB3-17رقن القاعت 

4060100

41ناصر عبدهللا احمد جواد45/117

43مهٌوب محمد حسان45/118

45سالم  محمد  عبدالجبار  خالد45/119

47سعٌد خمٌس عبدهللا دٌنا45/120

49عبدهللا محمد فتحً ذكرى45/121

51حٌدرة سالم محمد رندا45/122

53علً قاسم عبدالحكٌم رنده45/123

55محمد أبوبكر خالد رنٌن45/124

57حسٌن محمد احمد رٌم45/125

59محمد ناجً عبده سالم45/126

61ناصر سالم مبارك سالم45/127

63باسهٌل شٌخ سالم محمد سالم45/128

65صالح  ٌحٌى  علً  سلٌمان45/129

67حٌدرة  علً هادي شٌماء45/130

69صالح محمد ولٌد شٌماء45/131

71قائد احمد مصطفى صابحة45/132

73نعمان مصطفى طالل صابرٌن45/133

75عمر موسى احمد صالح45/134

77صالح محمد سعٌد صالح45/135

79حسٌن محسن صالح صبري45/136

غائبضعيفهقبولجيدجداً جٌدهوتاز

: القسم رئٌس:هدرس الوساق

:التوقٌع:التوقيع

االســــــــــــم رقن القيد

م2018/2017للعــام الجاهــعي - الدور االول - نتيجت اإلختباراث واإلهتحاى للفصــل الدراســي االول 

مالحظة التوقيع
 رقم

الجلوس
التقدير النقاط

أعوال الفصل

االجوالي حاالث أخرى

3صفحة 



االول:  الوستوىجاهعت عدى

اقتصاد اعوال :  القسنكليت االقتصاد

:                                الوساقإدارة القبول و التسجيل

التاريخB3-6رقن القاعت 

4060100

1عمر  محمد وجدان هادي45/179

3قاسم هادي  عبده هارون45/180

5عوض سالم عوض وفاء45/181

7صالح مقبل محمد ٌعقوب45/182

9محمد احمد فتح سٌف45/359

11عبدالدائم محمود شٌماء45/360

13عبدهللا سعٌد عبدهللا45/361

15غٌالن عادل مجٌب45/362

17ناصر عبٌد نصر علً نصر45/363

19محمد ابراهٌم ٌوسف45/364

21احمد سعٌد لؤي حسام45/366

23عبود عوض  احمد نعمة45/372

25أحمد عائش الفتاح عبد مها45/327

27صالح محمد حسٌن محفوظ45/311

29سعٌد محمد حسن حسامم45/14

31عبدهللا علً عبده حسٌنم45/15

33نواب رشٌد محمد وهٌب معتزم45/16

35الحكم صالح محمد أحالم44/81

غائبضعيفهقبولجيدجداً جٌدهوتاز

: القسم رئٌس:هدرس الوساق

:التوقٌع:التوقيع

رقن القيد

م2018/2017للعــام الجاهــعي - الدور االول - نتيجت اإلختباراث واإلهتحاى للفصــل الدراســي االول 

التوقيع
 رقم

الجلوس
التقدير النقاط

أعوال الفصل

االســــــــــــم

االجوالي حاالث أخرى

مالحظة

4صفحة 



االول:  الوستوىجاهعت عدى

اقتصاد اعوال :  القسنكليت االقتصاد

:                                الوساقإدارة القبول و التسجيل

التاريخB3-13رقن القاعت 

4060100

1عبده محمد محمد صهٌب45/137

3محمد سعٌد مدهش ضٌاء45/138

5غالب فارع فؤاد طه45/139

7ثابت منصور عاصم45/140

9عبدهللا علً طه عبدالرحمن 45/141

11بارباع عبدهللا خالد عبدالرحمن45/142

13حمود محمود عبدالسالم45/143

15هادي منصور جمال عبدالعزٌز45/144

17سالم عبده فهمً عبدالعزٌز45/145

19باصمد سالم احمد عبدهللا45/146

21عبده سٌف عبدهللا عزالدٌن45/147

23علً ناصر عزٌزه45/148

25محمد الخضر صالح عل45/149ً

27علً ثابت عارف عماد45/150

29عبدالرقٌب عمار45/151

31الدعٌسً عبدالوهاب ٌحٌى عمر45/152

33ٌوسف ناصر عمروصالح45/153

35عبدالرب محمد محسن فضل45/154

37عبدهللا عمر ماهر الرا45/155

39لصور صالح احمد ماهر45/156

غائبضعيفهقبولجيدجداً جٌدهوتاز

: القسم رئٌس:هدرس الوساق

:التوقٌع:التوقيع

االجواليحاالث أخرى

م2018/2017للعــام الجاهــعي - الدور االول - نتيجت اإلختباراث واإلهتحاى للفصــل الدراســي االول 

االســــــــــــمرقن القيد

أعوال الفصل

التقديرالنقاط
 رقم

مالحظةالتوقيعالجلوس

5صفحة 



الرابع:  الوستوىجاهعت عدى

اقتصاد اعوال :  القسنكليت االقتصاد

: الوساقB3-17رقن القاعتإدارة القبول و التسجيل

التاريخ

4060100

2عبٌد منصور محمد الخضر42/91

4ٌحٌى أحمد علً أبتهال42/92

6صالح أبوبكر محمد أبوبكر42/93

8أحمد علً حمود أحمد42/94

10عوض أحمد عوض أحمد42/96

12محمد عبدالرحمن محمد أحمد42/97

14أبوبكر ناصر أحمد أروى42/98

16كداف ٌحٌى حسن أصالة42/100

18علً محمد جمال أعتراف42/101

20ٌعقوب إالٌاس أٌهاب أمجد42/102

22حسن سعٌد عبدالواسع أمل42/104

24أسماعٌل أنور منٌر أنور42/106

26الوتً محمد عبدالقادر محمد أوفى42/107

28البٌر حسٌن محمد أٌمن42/108

30محمد محسن خالد جمال42/109

32محمدسعٌد عبدالناصر جمال42/110

34عبدالمجٌد عبده محمد حذٌفة42/111

36عبده حسٌن طه حسٌن42/112

38االسرائٌلً حسٌن محمد حسٌن42/113

40علً أحمد عبدالرحمن حنٌن42/114

غائبضعيفهقبولجيدجداً جٌدهوتاز

: القسم رئٌس:هدرس الوساق
:التوقٌع:التوقيع

م2018/2017للعــام الجاهــعي - الدور االول - نتيجت اإلختباراث واإلهتحاى للفصــل الدراســي االول 

االســــــــــــمرقن القيد
أعوال الفصل

التقديرالنقاط
 رقم

مالحظةالتوقيعالجلوس

االجواليحاالث أخرى

6صفحة 



الرابع:  الوستوىجاهعت عدى

اقتصاد اعوال :  القسنB3-17رقن القاعتكليت االقتصاد

: الوساقإدارة القبول و التسجيل

التاريخ

4060100

42مقبل سٌف عمر خدٌجة42/115

44راشد محمد رائد راشد42/116

46عمر صالح عوض زٌنة42/117

48عوض عبدهللا أحمد سالم42/118

50سعٌد محمد علً سامح42/119

52مكً أحمد جمال سامٌة42/120

54طالب ناجً ناجً سلطنة42/121

56عبدهللا سالم عبدالقادر سماح42/122

58قاسم حسٌن عبدهللا سمٌة42/123

60فرٌد ناصر سرور سمٌر42/124

62علً أحمد عادل شعٌب42/126ً

64أحمد صالح صالح شهد42/127

66باموسى صالح محمد صالح42/129

68العمري علً محمد عمر صالحة42/130

70ثابت مثنى صالح صالح42/133

72محمد صالح محمد طالل42/135

74عباد سالم عبدالحافظ عبدالحافظ42/136

76عبدالمجٌد فؤاد فٌزان عزت42/139

78المساح فارع شمسان عسٌر42/140

80 غانم هائل عادل عمرو42/141

غائبضعيفهقبولجيدجداً جٌدهوتاز

: القسم رئٌس:هدرس الوساق
:التوقٌع:التوقيع

م2018/2017للعــام الجاهــعي - الدور االول - نتيجت اإلختباراث واإلهتحاى للفصــل الدراســي االول 

االســــــــــــمرقن القيد
أعوال الفصل

التقديرالنقاط
 رقم

مالحظةالتوقيعالجلوس

االجواليحاالث أخرى

7صفحة 



الرابع:  الوستوىجاهعت عدى

اقتصاد اعوال :  القسنB3-13رقن القاعت كليت االقتصاد

: الوساقإدارة القبول و التسجيل

التاريخ

4060100

2علً عثمان نبٌل فهد42/143

4حٌمد محمد صالح ماري42/144

6علً حسن محمد جالل مارٌا42/145

8بارباع عبدهللا حسن محمد42/149

10سالم محمد خالد محمد42/150

12عبدالقٌوم عبدالملك ماهر محمد42/152

14باقطٌان عمر أحمد مبارك محمد42/153

16غالب عبدالسالم أبراهٌم مختار42/154

18عبدربه عبدهللا طالب مرام42/155

20عبدالحمٌد أنور سمٌر مروان42/156

22سالم أحمد عبدالرحمن مروى42/157

24محسن أحمد محمود منى42/159

26سعٌد علً سعٌد أحمد ندى42/163

28علً هندي سعٌد مبارك وفاء42/165

30هادي أحمد  أسماعٌل والء42/166

32علً محمد سلٌمان وهٌب42/167

34عبدهللا سعٌد سعٌد هاشم42/168

36القحوم عبٌد عبدهللا محمد أحمد42/402

38عبدالمجٌد نجٌب محمد42/403

40ناجً محمد محمود شهاب42/404

غائبضعيفهقبولجيدجداً جٌدهوتاز

: القسم رئٌس:هدرس الوساق
:التوقٌع:التوقيع

م2018/2017للعــام الجاهــعي - الدور االول - نتيجت اإلختباراث واإلهتحاى للفصــل الدراســي االول 

االســــــــــــمرقن القيد
أعوال الفصل

التقديرالنقاط
 رقم

مالحظةالتوقيعالجلوس

االجواليحاالث أخرى

8صفحة 



الرابع:  الوستوىجاهعت عدى

اقتصاد اعوال :  القسنB3-13رقن القاعت كليت االقتصاد

: الوساقإدارة القبول و التسجيل

التاريخ

4060100

42/405
42محمد علً خالد صالح

44شائف أحمد عبدهللا أكرم42/411

46عمر أحمد قحطان وجدان42/412

48البٌضانً محمد الرب عبد صالح محمد42/221

غائبضعيفهقبولجيدجداً جٌدهوتاز

: القسم رئٌس:هدرس الوساق
:التوقٌع:التوقيع

م2018/2017للعــام الجاهــعي - الدور االول - نتيجت اإلختباراث واإلهتحاى للفصــل الدراســي االول 

االســــــــــــمرقن القيد
أعوال الفصل

التقديرالنقاط
 رقم

مالحظةالتوقيعالجلوس

االجواليحاالث أخرى

9صفحة 



الرابع:  الوستوىجاهعت عدى

اقتصاد اعوال :  القسنB3-10رقن القاعت كليت االقتصاد

: الوساقإدارة القبول و التسجيل

التاريخ

4060100

2ناصر أحمد ناصر محمد42/296

4الطٌب سالم محمد أٌمن42/264

6بافرج علً سعٌد صالح اٌمن42/263

8علً محمد ولٌد احمد42/336

10أمعبد علً فكري عل42/207ً

12خلٌل عبدالجبار محمد رام42/271ً

14محمد عبده خالد عمرو42/431

16صالح سعٌد علً طاهر42/362

18باقطٌان عمر احمد مبارك ندى42/312

20شائف قائد محمود واف42/257ً

22المحسنً محمد محسن محمد سارة42/28

24باهدٌلة سعٌد احمد وحٌد شهد 42/32

26عبدهللا محمد علً شٌخ إٌمان42/15

28علً صالح محمد حمدي42/348

30ناجً عبدهللا فٌصل عبدهللا42/367

32قاسم احمد فضل طالل42/195

34شمسان عبدالحفٌظ محمد اٌمن41/101

36محمد حسن حسام22/42

38سالم علً صالح اسٌا41/39م

40حسن أحمد سمٌةم23/42

غائبضعيفهقبولجيدجداً جٌدهوتاز

: القسم رئٌس:هدرس الوساق
:التوقٌع:التوقيع

م2018/2017للعــام الجاهــعي - الدور االول - نتيجت اإلختباراث واإلهتحاى للفصــل الدراســي االول 

االســــــــــــمرقن القيد
أعوال الفصل

التقديرالنقاط
 رقم

مالحظةالتوقيعالجلوس

االجواليحاالث أخرى

10صفحة 



الرابع:  الوستوىجاهعت عدى

اقتصاد اعوال :  القسنكليت االقتصاد

: الوساقB3-10رقن القاعت إدارة القبول و التسجيل

التاريخ

4060100

42حامد سمٌر محمدم25/42

44معروف ٌحٌى حسن ٌحٌى عمروم29/42

46عبٌد محمد محمود سامرم41/35

غائبضعيفهقبولجيدجداً جٌدهوتاز

: القسم رئٌس:هدرس الوساق
:التوقٌع:التوقيع
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