
االٔل:انًستٕٖجايعت عذٌ

عهٕو يانٛت ٔيصرفٛت : انقسى((   D3-6  ))رقى انقاعتكهٛت االقتصاد

: انٕٛو /  و2018  /1:  / انتارٚخإدارة انتسجٛم ٔانقبٕل

: انًساق

4060100

1حٌدرةعبدهللا عبدالرحمن اقبال    45/1

3محسن ثابت عبدالجلٌل احالم45/2

5احالم ناصر علً صالح45/3

7احمد  الخضر  سالم  احمد45/4

9صالح حسن العمري احمد45/5

11سعٌد محمد فضل احمد45/6

13احمد محمد بكري علً 45/7

15حسن  ناصر  جبران  اخالص45/8

17سالم احمد احمد ارزاق45/9

19حسن محمد حسن اسامه45/10

21محمد علً عٌسى اسحاق45/11

23اسماء عبدهللا فٌصل علً 45/12

25الجبري علً صالح عبدالرقٌب اصٌل45/13

27صالح احمد غالب اصٌل45/14

29الخضر محمد الخضر حسن45/15

31هادي علً صالح الهام45/16

33اٌمن علً محمد شرٌهد45/17

35عبدالغفار أحمد حمودي  أمٌنة45/18

37بدر احمد سالم عوض45/19

39علً عمر سالم بشائر45/20

غائبضعٛفيقبٕلجٛذجٛذ جذاًيًتاز

: القسم رئٌس:يذرس انًساق
:التوقٌع:انتٕقٛع

االجًانٙحاالث أخرٖ

و2018/2017نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر االٔل - َتٛجت اإلختباراث ٔاإليتحاٌ نهفصــم انذراســٙ األٔل 

االســــــــــــىرقى انقٛذ
أعًال انفصم

انتقذٚرانُقاط
 رقم

مالحظةانتٕقٛعالجلوس

1صفحة 



االٔل:انًستٕٖجايعت عذٌ

عهٕو يانٛت ٔيصرفٛت : انقسى((   D3-6  ))رقى انقاعتكهٛت االقتصاد

: انٕٛو /  و2018  /1:  / انتارٚخإدارة انتسجٛم ٔانقبٕل

: انًساق

4060100

41صالح محمد مطٌع بشٌر45/21

43جمٌل رائد محمد راشد45/22

45علً حسن علً حرب45/23

47عبدهللا احمد الخضر حسٌن45/24

49احمد السٌد حفٌظ حسٌن45/25

51مبارك حٌدرة علً حسٌن45/26

53الهٌثمً محمد صالح حكمة45/27

55صالح حسن سلمان خالد45/28

57عوض صالح جاجارٌن دالٌا45/29

59قنان علً خالد دعاء45/30

61جعفر انور عدنان رضوان45/31

63علً محمد جمال  روؤف45/32

65صالح ثابت صالح زاٌد45/33

67سالم احمد نائل زٌن45/34

69سمٌة صالح ناصر احمد45/35

71عبدهللا حسن عبدهللا سمٌر45/36

73صابر شاكر احمد محمد45/37

75محمد محسن ظافر صابر45/38

77العاقل علً محمد صابرٌن45/39

79حسٌن بن حسٌن محسن صالح45/40

غائبضعٛفيقبٕلجٛذجٛذ جذاًيًتاز

: القسم رئٌس:يذرس انًساق
:التوقٌع:انتٕقٛع

 رقم

الجلوس
مالحظةانتٕقٛعانتقذٚر

االجًانٙحاالث أخرٖ

االســــــــــــىرقى انقٛذ
أعًال انفصم

انُقاط

و2018/2017نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر االٔل - َتٛجت اإلختباراث ٔاإليتحاٌ نهفصــم انذراســٙ األٔل 

2صفحة 



االٔل:انًستٕٖجايعت عذٌ

عهٕو يانٛت ٔيصرفٛت : انقسى((   D3-6  ))رقى انقاعتكهٛت االقتصاد

: انٕٛو /  و2018  /1:  / انتارٚخإدارة انتسجٛم ٔانقبٕل

: انًساق

4060100

81شمسان عبدالدائم شاهر صفاء45/41

83سعٌد  احمد  عوض  صفٌه45/42

85عمر ناصر عبدهللا عادل45/43

87أحمد ناصر خالد عائشة45/44

89حٌدره صالح خالد عبدالحافظ45/45

91عبدهللا  هاشم  نصر  عبدالرحمن45/46

93طاهر قاسم عبٌد عبدالكرٌم45/47

95عوض حسٌن عبدربه عبدهللا45/48

97صالح سالم محمد عبدهللا45/49

99عبدهللا محمد علً محمد45/50

غائبضعٛفيقبٕلجٛذجٛذ جذاًيًتاز

: القسم رئٌس:يذرس انًساق
:التوقٌع:انتٕقٛع

مالحظةانتٕقٛع

االجًانٙحاالث أخرٖ

و2018/2017نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر االٔل - َتٛجت اإلختباراث ٔاإليتحاٌ نهفصــم انذراســٙ األٔل 

االســــــــــــىرقى انقٛذ
أعًال انفصم

انتقذٚرانُقاط
 رقم

الجلوس

3صفحة 



االٔل:انًستٕٖجايعت عذٌ

عهٕو يانٛت ٔيصرفٛت : انقسى((   D3-8  ))رقى انقاعتكهٛت االقتصاد

: انٕٛو /  و2018  /1:  / انتارٚخإدارة انتسجٛم ٔانقبٕل

: انًساق

4060100

1محمد احمد علً عبدالمنعم45/51

3جامع  منصور  محمد  عل45/52ً

5عبٌد علً محمد  عل45/53ً

7محمد علً سعٌد عل45/54ً

9عمار عبدالواحد احمد سالم45/55

11عٌشة احمد حسن محمد45/56

13طارش محمود عبدالباسط غادة45/57

15غوادي نبٌل عبدهللا سالم45/58

17احمد بن احمد عبدهللا فارس45/59

19سعٌد عبدالرحمن فاطمة45/60

21سعٌد محمد عبدالناصر فاطمة45/61

23فلاير مهدي محمد مهدي45/62

25الرحمن عبد محمد  علً فوزٌه45/63

27راجح عبدهللا دبوان لواحظ45/64

29احمد  محمد  منصور  محمد45/65

31محمد احمد علً احمد45/66

33فارع هزاع جواد محمد45/67

35ثابت مثنى صالح محمد45/68

37احمد محمد عبده محمد45/69

39عبدهللا محمد فهد محمد45/70

غائبضعٛفيقبٕلجٛذجٛذ جذاًيًتاز

: القسم رئٌس:يذرس انًساق
:التوقٌع:انتٕقٛع

االجًانٙحاالث أخرٖ

و2018/2017نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر االٔل - َتٛجت اإلختباراث ٔاإليتحاٌ نهفصــم انذراســٙ األٔل 

االســــــــــــىرقى انقٛذ
أعًال انفصم

انتقذٚرانُقاط
 رقم

مالحظةانتٕقٛعالجلوس

4صفحة 



االٔل:انًستٕٖجايعت عذٌ

عهٕو يانٛت ٔيصرفٛت : انقسى((   D3-8  ))رقى انقاعتكهٛت االقتصاد

: انٕٛو /  و2018  /1:  / انتارٚخإدارة انتسجٛم ٔانقبٕل

: انًساق

4060100

41عبدالكرٌم محمد مازن محمد45/71

43صالح محمد محمود محمد45/72

45هزاع محمود جلٌل  محمود45/73

47محمد علوي محمد مروة45/74

49مصطفى سٌف محمد احمد45/75

51صالح محمد عبدهللا مطٌع45/76

53معاذ سوٌلم عوض45/77

55معتز محمد علً صالح45/78

57عبده أحمد عارف  منى45/79

59علً  محمد  عثمان  منى45/80

61محمد صالح وحٌد نائف45/81

63الحصنً محمد عارف نجالء45/82

65نهوان صالح محمد صالح45/83

67أحمد عبدالقوي  مثنى محمد45/84

69مثنى  سعٌد  محمد  نوراء45/85

71سعٌد سالم نجٌب  هبه45/86

73ابراهٌم علً لقمان هدى45/87

75جعفر  انور  ماهر هٌفاء45/88

77سٌالن سالم فضل وجدان45/89

79علً مهدي فضل ورٌد45/90

غائبضعٛفيقبٕلجٛذجٛذ جذاًيًتاز

: القسم رئٌس:يذرس انًساق
:التوقٌع:انتٕقٛع

 رقم

مالحظةانتٕقٛعالجلوس

االجًانٙحاالث أخرٖ

االســــــــــــىرقى انقٛذ
أعًال انفصم

انتقذٚرانُقاط

و2018/2017نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر االٔل - َتٛجت اإلختباراث ٔاإليتحاٌ نهفصــم انذراســٙ األٔل 

5صفحة 



االٔل:انًستٕٖجايعت عذٌ

عهٕو يانٛت ٔيصرفٛت : انقسى((   D3-8  ))رقى انقاعتكهٛت االقتصاد

: انٕٛو /  و2018  /1:  / انتارٚخإدارة انتسجٛم ٔانقبٕل

: انًساق

4060100

81جازم  عبدهللا  خالد  وسام45/91

83فضل خالد وائل ولٌد45/92

85احمد محمد ٌحًٌ ولٌد45/93

87ٌاسر محمد سالم عزٌز45/94

89معاشر محفوظ عمر محمد45/365

غائبضعٛفيقبٕلجٛذجٛذ جذاًيًتاز

: القسم رئٌس:يذرس انًساق
:التوقٌع:انتٕقٛع

االجًانٙحاالث أخرٖ

و2018/2017نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر االٔل - َتٛجت اإلختباراث ٔاإليتحاٌ نهفصــم انذراســٙ األٔل 

االســــــــــــىرقى انقٛذ
أعًال انفصم

انتقذٚرانُقاط
 رقم

مالحظةانتٕقٛعالجلوس

6صفحة 



االٔل:انًستٕٖجايعت عذٌ

عهٕو يانٛت ٔيصرفٛت : انقسى((   D3-12  ))رقى انقاعتكهٛت االقتصاد

: انٕٛو /  و2018  /1:  / انتارٚخإدارة انتسجٛم ٔانقبٕل

: انًساق

4060100

1عبٌد قاسم صالح فائز42/56

3اٌمن فكري محسن طالب45/107

5اسامة سمٌر سالم عوضم45/1

7أصٌل فٌصل عبده علً م45/2

9آمنه حسٌن علً عبدالحبٌبم45/3

11جالل محمد بن محمد احمدم45/4

13حسن سالم كرامه حسن م45/5

15حنٌن وائل جازم سعٌدم45/6

17سماح عبداللطٌف تٌسٌر سالمم45/7

19سهٌل عدلً عثمان عبدهم45/8

21عزام عدنان علً محمدم45/15

23عمرو منٌر عبدالغفور عبدالملكم45/10

25فهٌم محمد عبده ناجًم45/11

27فٌصل نزار فٌصل عبدهللام45/12

29محمد عبدهللا مبارك سالمٌن م45/13

31علً جمال ناجً عبد الربم45/14

غائبضعٛفيقبٕلجٛذجٛذ جذاًيًتاز

: القسم رئٌس:يذرس انًساق
:التوقٌع:انتٕقٛع

مالحظة

االجًانٙحاالث أخرٖ

االســــــــــــىرقى انقٛذ
أعًال انفصم

انتقذٚرانُقاط

و2018/2017نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر االٔل - َتٛجت اإلختباراث ٔاإليتحاٌ نهفصــم انذراســٙ األٔل 
 رقم

انتٕقٛعالجلوس

7صفحة 



انرابع:انًستٕٖجايعت عذٌ

عهٕو يانٛت ٔيصرفٛت : انقسى((   D3-6  ))رقى انقاعتكهٛت االقتصاد

: انٕٛو /  و2018  /1:  / انتارٚخإدارة انتسجٛم ٔانقبٕل

: انًساق

4060100

2محرم  عبده علً ابرار42/1

4عبدالرب حسٌن محمد ابراهٌم42/2

6محمد مسعد أحمد إجالل42/3

8 صالح عبدهللا سمٌر أحمد42/4

10 الجاوي عمر أحمد زكً أحمد42/5

12الهجري عبدهللا أحمد عبدهللا أحمد42/6

14 ناجً عبدالعزٌز فهٌم أرزاق42/8

16محمد ناصر عبدهللا أفتخار42/9

18 قاسم قحطان محسن أكرم42/10

20محمد ردمان أمٌن ألفت42/11

22 محمد محمد ناصر ألهام42/12

24 علً محمد عمر أمنٌة42/13

26صالح بدر عبدالناصر إٌمان42/16

28 عوض أحمد صالح تمٌمة42/17

30حسٌن بن حسٌن عباس حسٌن42/19

32 ناجً صالح ولٌد خالد42/20

34 سالم أحمد سالم رقٌة42/21

36 المسعدي عبدهللا علً رٌام42/22

38هاشم ٌحٌى محمد ناصر زاكٌة42/23

40 غالب بشر هزاع أحمد سارة42/24

غائبضعٛفيقبٕلجٛذجٛذ جذاًيًتاز

: القسم رئٌس:يذرس انًساق
:التوقٌع:انتٕقٛع

و2018/2017نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر االٔل - َتٛجت اإلختباراث ٔاإليتحاٌ نهفصــم انذراســٙ األٔل 

االســــــــــــىرقى انقٛذ
أعًال انفصم

انتقذٚرانُقاط
 رقم

مالحظةانتٕقٛعالجلوس

االجًانٙحاالث أخرٖ

8صفحة 



انرابع:انًستٕٖجايعت عذٌ

عهٕو يانٛت ٔيصرفٛت : انقسى((   D3-6  ))رقى انقاعتكهٛت االقتصاد

: انٕٛو /  و2018  /1:  / انتارٚخإدارة انتسجٛم ٔانقبٕل

: انًساق

4060100

42 قرواش عبدهللا أحمد خالد سارة42/25

44 البٌتً محمد عمر محمد سارة42/27

46 سالم عبدالرحمن عبدهللا سال42/29ً

48 علً حسن رائد سحر42/30

50عبدهللا محمد حلمً أحالم42/31

52انجفر٘ يحًذ عذَاٌ شٛخت42/33

54هادي صالح سالم صالح42/34

56 قاسم محمد جمال صفاء42/35

58 علً عبده عبدهللا ثابت عادل42/36

60عبداالله عبدهللا عبدالحمٌد عبدهللا42/37

62 الصٌدهً أحمد عبدهللا عٌسى عبدهللا42/38

64حسن الخضر أحمد عبدالمعٌن42/39

66محسن حٌدرة محسن عبدالناصر42/40

68هاشم محمد خالد عدنان42/41

70أحمد عٌسى علً عفاف42/42

72 علً محمد شكري عفان42/43

74بامحٌمو سعٌد عاشور كرامة عالء42/44

76عبدهللا عوض محمد عل42/45ً

78 عوض بكر عبدالقوي عماد42/46

80 زعبل سعٌد محمد سعٌد عمر42/47

غائبضعٛفيقبٕلجٛذجٛذ جذاًيًتاز

: القسم رئٌس:يذرس انًساق
:التوقٌع:انتٕقٛع

انتقذٚرانُقاط

و2018/2017نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر االٔل - َتٛجت اإلختباراث ٔاإليتحاٌ نهفصــم انذراســٙ األٔل 
 رقم

مالحظةانتٕقٛعالجلوس

االجًانٙحاالث أخرٖ

االســــــــــــىرقى انقٛذ
أعًال انفصم

9صفحة 



انرابع:انًستٕٖجايعت عذٌ

عهٕو يانٛت ٔيصرفٛت : انقسى((   D3-6  ))رقى انقاعتكهٛت االقتصاد

: انٕٛو /  و2018  /1:  / انتارٚخإدارة انتسجٛم ٔانقبٕل

: انًساق

4060100

82صالح أحمد علً عمران42/48

84 الحداد صالح علً خالد عهد42/49

86صالح احمد  شهاب فاتن42/51

88 عون بن سالم صالح خالد فاطمة42/52

90 محمد عبدالقادر شوقً فاطمة42/53

غائبضعٛفيقبٕلجٛذجٛذ جذاًيًتاز

: القسم رئٌس:يذرس انًساق
:التوقٌع:انتٕقٛع

و2018/2017نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر االٔل - َتٛجت اإلختباراث ٔاإليتحاٌ نهفصــم انذراســٙ األٔل 

االســــــــــــىرقى انقٛذ
أعًال انفصم

انتقذٚرانُقاط
 رقم

مالحظةانتٕقٛعالجلوس

االجًانٙحاالث أخرٖ

10صفحة 



انرابع:انًستٕٖجايعت عذٌ

عهٕو يانٛت ٔيصرفٛت : انقسى((   D3-8  ))رقى انقاعتكهٛت االقتصاد

: انٕٛو /  و2018  /1:  / انتارٚخإدارة انتسجٛم ٔانقبٕل

: انًساق

4060100

2أحمد عٌسى صالح فاطمة42/54

4 عوض عمر  عبدالرحمن فاطمة42/55

6 أحمد غالب أحمد فلاير42/57

8أحمد فارع محمد خالد مادلٌن42/58

10 سالم علوان محمد علً مازن42/59

12 صالح فضل أحمد محمد42/60

14شائف عبدهللا علً طه محمد42/61

16 عبدالغنً محمد نورالدٌن محمود42/62

18 محمد عبدالقادر شوقً مروة42/63

20ٌحٌى سلٌمان محمد مروى42/64

22 غالب عبدالملك عبدهللا مرٌم42/65

24شٌخ منصور صالح مصطفى42/66

26محمد ناصر محمد منصور42/67

28أحمد عبده أحمد منٌة42/68

30قاسم قائد حسن محمد منٌة42/70

32 محمد علً قاسم علً مها42/71

34الدابٌة صالح عوض محسن مها42/72

36 البركانً علً ناصر علً نادٌة42/75

38امظامً ناصر حسٌن ناصر42/76

40عبدهللا عوض سالم ناصر42/77

غائبضعٛفيقبٕلجٛذجٛذ جذاًيًتاز

: القسم رئٌس:يذرس انًساق
:التوقٌع:انتٕقٛع

و2018/2017نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر االٔل - َتٛجت اإلختباراث ٔاإليتحاٌ نهفصــم انذراســٙ األٔل 

االســــــــــــىرقى انقٛذ
أعًال انفصم

انتقذٚرانُقاط
 رقم

مالحظةانتٕقٛعالجلوس

االجًانٙحاالث أخرٖ

11صفحة 



انرابع:انًستٕٖجايعت عذٌ

عهٕو يانٛت ٔيصرفٛت : انقسى((   D3-8  ))رقى انقاعتكهٛت االقتصاد

: انٕٛو /  و2018  /1:  / انتارٚخإدارة انتسجٛم ٔانقبٕل

: انًساق

4060100

42 سٌف قاسم علً نسرٌن42/78

44ابوبكر المحسن عبد قاسم أمٌن نسٌم42/79

46جابر عبدهللا فرج صالح نصره42/80

48 محسن فضل ناصر نهلة42/81

50 سعٌد ناصر مانع سعٌد نور42/82

52 عبده أحمد سعٌد هائل42/83

54 محمد عبده محمد همام42/85

56 العكبار غالب أحمد خالد هند42/86

58جوبح عمر محمد عصام هند42/87

60 علً صالح علً هوٌدا42/88

62أحمد سٌف صادق وفاء42/89

64 ثابت علً محمد هشام42/400

66 حمادي عبدهللا عبدهللا أشرف42/401

68صالح عبدهللا محمد المرشدي42/329

70انسهطاٌ صانح قائذ صابر42/193

72عبده علً سمٌر سال42/354ً

74 محمد أحمد حسن جالل42/410

76عبدالقوي محمد سعٌد احمد نادٌة42/160

78مثنى صالح محمد مشتاق42/234

80منصرحاصل احمد احمد42/328

82 صالح احمد شهاب هشام42/245

84فرتوت فضل علً سامر42/275

86حسٌن حمود عبدالسالم42/343

غائبضعٛفيقبٕلجٛذجٛذ جذاًيًتاز

: القسم رئٌس:يذرس انًساق
:التوقٌع:انتٕقٛع

انتقذٚرانُقاط

و2018/2017نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر االٔل - َتٛجت اإلختباراث ٔاإليتحاٌ نهفصــم انذراســٙ األٔل 
 رقم

مالحظةانتٕقٛعالجلوس

االجًانٙحاالث أخرٖ

االســــــــــــىرقى انقٛذ
أعًال انفصم

12صفحة 



انرابع:انًستٕٖجايعت عذٌ

عهٕو يانٛت ٔيصرفٛت : انقسى((   D3-12  ))رقى انقاعتكهٛت االقتصاد

: انٕٛو /  و2018  /1:  / انتارٚخإدارة انتسجٛم ٔانقبٕل

: انًساق

4060100

2 جعبل حسٌن عبدالباسط40/62

4حبتور محمد سالم  عبدالرحمن42/198

6اثًار إَر احًذ عبذهللا40/41

8آَار عبذ انكرٚى عبذهللا يحًذم2/42

10أحًذ رشٛذ أحًذ صانحم3/42

12أحًذ صانح عًر يحًذم4/42

14أصانّ حسٍ يحًذ عهٙ انًحريٙم6/42

16تغرٚذ عبذِ صانح يحًذم8/42

18جٕٚرٚت أحًذ سعذ عبٛذم9/42

20حسٍٛ سعٛذ عهٙ سعٛذم11/42

22شًٛاء جًال حسٍٛ عبذِ انفرٔ٘م13/42

24عبذهللا شاْر عبذ انذائى شًساٌم14/42

26عًاد َبٛم يحًذ دبجٙم15/42

28يٓذ٘ عًر خًٛس باضأ٘م17/42

30ْشاو أشرف عهٙ أشرفم19/42

32طاْر ٚاسر اسًاعٛم سهًٛاٌم21/42

34ْشاو يحًذ أحًذ عبذِم30/42

36عالء قاسى يحًذ ٚحٛٗم42/370

غائبضعٛفيقبٕلجٛذجٛذ جذاًيًتاز

: القسم رئٌس:يذرس انًساق
:التوقٌع:انتٕقٛع

و2018/2017نهعــاو انجايــعٙ - انذٔر االٔل - َتٛجت اإلختباراث ٔاإليتحاٌ نهفصــم انذراســٙ األٔل 

االســــــــــــىرقى انقٛذ
أعًال انفصم

انتقذٚرانُقاط
 رقم

مالحظةانتٕقٛعالجلوس

االجًانٙحاالث أخرٖ

13صفحة 


