
اول: الوستوىجاهعت عدى

اقتصاد سياحت وفندقت: القسنكليت االقتصاد

: الوساق

:   تاريخ 

4060100

2مثنى عبدالكرٌم احمد ابراهٌم45/334

4 صالح ثابت عبدالرقٌب احالم45/335

6عبدهللا احمد بدر احمد45/336

8 ناصر احمد سالم احمد45/337

10 سالم الرحمن عبد عدنان احمد45/338

12راجح احمد ردفان انس45/339

14 محمد ثابت محمود حامد45/340

16 قاسم هزاع ولٌد خالد45/341

18 صالح محمد رٌاض رحاب45/342

20 علً ٌسلم خالد سلٌمان45/343

22 عبدربه حسٌن محمد عبدالرحمن45/344

24 هزاع عبدالكرٌم محمد عبدالكرٌم45/345

26 عبدالقادر محمد امٌن عبدهللا45/346

28 محمد علً محمد عل45/347ً

30 محمد احمد علً داؤد صابرٌن45/348

غائبضعيفهقبولجيدجيد جداًهوتاز
حاالث 

أخرى

رئيس القسن:هدرس الوساق

:التوقيع:التوقيع

رقن 

الجلوس

إدارة التسجيل والقبول

أعوال الفصل

التقدير

((C3-11))رقن القاعت 
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التوقيع النقاطاالســــــــــــن

االجوالي

رقن القيد

1صفحة 
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2علوي صالح حسن محمد45/349

4 علً عمر عثمان محمد45/350

6 غالب احمد عدنان محمد45/351

8 محمد حمود محمد محمد45/352

10 احمد مرشد نجٌب محمد45/353

12 سالم محمد احمد مروى45/354

14 مثنى حسٌن عبدهللا ٌاسٌن45/355

16 الدقٌل جمعان ٌحٌى موسى45/356

18 محسن حسن عبدالفتاح حسن45/373

20 صالح سالم سعٌد خالد45/374

22 علٌوة علً سامً حارث45/375

24 عفٌف حسٌن عفٌف فهد45/376

26عبدهللا دهٌم احمد ادهم45/378

28 صالح حسن مصطفى سهٌل45/379

30 عبٌد علً حسٌن عل45/380ً

32 عبدهللا علً خالد امٌرة45/381

34 احمد محمد خالد همام45/383

36 همدان احمد علً خالد عل45/385ً

38 خلٌل محمد عمر احمد عمر45/386

غائبضعيفهقبولجيدجيد جداًهوتاز
حاالث 

أخرى

رئيس القسن:هدرس الوساق

:التوقيع:التوقيع

((C3-13))رقن القاعت 
إدارة التسجيل والقبول

التقدير

أعوال الفصل

التوقيعالنقاط

االجوالي

رقن 

الجلوس
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االســــــــــــنرقن القيد

2صفحة 



الرابع:الوستوىجاهعت عدى

اقتصاد سياحت وفندقت: القسن((C3-11))رقن القاعتكليت االقتصاد

:الوساق

:التاريخ 
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1 قاسم محمد رمزي احمد42/330

3نعمان محمد شوقً احمد42/332

5 صالح محمد فضل احمد42/334

7 طاهر امٌر ماهر احمد42/335

9 عمر محمد احمد اصٌل42/338

11 ٌحٌى عزٌز اعتقاد42/339

13 علً احمد زكً اكرم42/340

15 عبدهللا احمد عبدهللا امون42/341

17 الخوربً علً عبدهللا ابراهٌم42/342

19 عثمان مهدي محمد موسى42/344

21 حٌدرة مسعد علً جمٌل42/345

23 حسٌن مقبل قاسم هزام42/346

25 سٌف حمود انٌس حنٌن42/349

27 احمد عبدالرحمن محمد خلدون42/350

29 علً بن علً محمد سمٌرة42/357

31 محمد احمد عمر صالح42/360

33 عبدهللا فضل صالح عبدهللا42/366

35باحرقه عبدهللا احمد عبدهللا عبٌر42/369

غائبضعيفهقبولجيدجيد جداًهوتاز
حاالث 

أخرى

رئيس القسن:هدرس الوساق

:التوقيع:التوقيع

التوقيع
رقن 

الجلوس

االجوالي

االســــــــــــنرقن القيد
أعوال الفصل

التقديرالنقاط

إدارة التسجيل والقبول
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3صفحة 



الرابع:الوستوىجاهعت عدى

اقتصاد سياحت وفندقت: القسن((C3- 13))رقن القاعتكليت االقتصاد

:الوساق

:  تاريخ 
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1المحضار سالم احمد حسٌن عل42/371ً

3العامري احمد محمد صالح عل42/372ً

5 حمٌد شرف علً نجٌب ماجد42/379

7 محمد عبدهللا علً مالك42/380

9 محمد علً بن علً محمد42/383

11 سعٌد محمد محمود محمد42/385

13علً نعمان محمد ولٌد محمد42/387

15 حسن عبده وهٌب محمد42/388

17 صالح فضل احمد مروى42/390

19 شٌخان علوي محمد اصٌل42/391

21 علوان عبدهللا علً جمٌل معٌن42/392

23 علً عبدهللا قائد معٌن42/393

25 محمد صالح ثابت منى42/394

27شٌدق عمر محمد ناصر42/395

29 داؤود احمد ناصر نزٌة42/396

31 احمد عبدالرحمن خالد نسرٌن42/397

33 انور احمد محفوظ عادل همام42/399

35عبدالقادر عبدالشكور شٌكل مهند42/417

غائبضعيفهقبولجيدجيد جداًهوتاز
حاالث 

أخرى

رئيس القسن:هدرس الوساق

:التوقيع:التوقيع

االجوالي
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االســــــــــــنرقن القيد
أعوال الفصل

التوقيعالتقديرالنقاط
رقن 

الجلوس

إدارة التسجيل والقبول

4صفحة 


