
انثانٌ: انًستوىجايعح عدٌ

اقتصاد و تنًَح : انقسىكهَح االقتصاد

:انًساقإدارج انقثول و انتسجَم

و2018/ 1:  /انتارٍخ

4060100

1 عبدالقوى محمد فضل احمد44/241

3 قاسم احمد عبده وهٌب احمد44/243

5 امان سلٌم فؤاد اركان44/244

7شمسان علً بن علً اصٌل44/245

9 احمد علً اٌهاب امجد44/247

11علً سالم جالل انٌسه44/248

13 احمد زغٌر كلٌب باه44/250ً

15باشادي عمر سالم صالح خمٌس44/251

17 محمد ابوبكر محمد رشا44/252

19عوض صالح امٌن رٌم44/253

21 محمد عبدالرحمن جمٌل رٌهام44/254

23 المخور صالح مهدي علً سالم44/255

25جابر سعٌد عوض سعٌد44/256

27 احمد قائد حمود عادل44/259

29سالم صالح عبدالواحد عل44/262ً

31 عثمان سٌف عبده عل44/263ً

33 محمد علً انٌس فادي44/264

35 الصوفً قاسم عبدهللا فضل فتح44/265

37 علً صالح عبدهللا عارف فوزٌه44/266

39صالح عمر عبدالعظٌم لول44/267

غائةضعَفيقثولجَدجَد جداًيًتاز

: القسم رئٌس:يدرس انًساق
:التوقٌع:انتوقَع

االجًانٌحاالخ أخرى

و2018/2017نهعــاو انجايــعٌ - اندور االول - نتَجح اإلختثاراخ واإليتحاٌ نهفصــم اندراســٌ االول 

االســــــــــــىرقى انقَد
أعًال انفصم

((C3-14))رقى انقاعح

مالحظةانتقدٍراننقاط
 رقم

انتوقَعالجلوس

1صفحة 



انثانٌ: انًستوىجايعح عدٌ

اقتصاد و تنًَح :انقسىكهَح االقتصاد

:انًساقإدارج انقثول و انتسجَم

و2018/ 1:  /انتارٍخ

4060100

1 احمد شمسان عبدالكرٌم محمد44/270

3صالح عقٌل فضل محمد44/273

5 أحمد محسن ناصر محمد44/274

7صالح هائل محمد ولٌد محمد44/276

9عمر عوض مهدي مشتاق44/278

11عطاء ابراهٌم نبٌه معتوق44/281

13عبٌد سعٌد عوض عنتر هبه44/283

15 محمد علً محمد هبه44/284

17شائع أحمد حسن وجدان44/286

19 أحمد عبدهللا جمال ٌاسر44/287

21سالم حسن محمد صفٌة44/97

غائةضعَفيقثولجَدجَد جداًيًتاز

: القسم رئٌس:يدرس انًساق
:التوقٌع:انتوقَع

و2018/2017نهعــاو انجايــعٌ - اندور االول - نتَجح اإلختثاراخ واإليتحاٌ نهفصــم اندراســٌ االول 

االســــــــــــىرقى انقَد

أعًال انفصم

انتقدٍراننقاط

C3-8رقى انقاعح

 رقم

مالحظةانتوقَعالجلوس

االجًانٌحاالخ أخرى

2صفحة 



انثانث: انًستوىجايعح عدٌ

اقتصاد و تنًَح : انقسىكهَح االقتصاد

:انًساقإدارج انقثول و انتسجَم

و2018/ 1:  /انتارٍخ

4060100

2احًد يرشد عثدهللا اتراهَى43\301

4سعد تاقص عثده احسا43ٌ\302

6ٍعقوب صانح اتوتكر احًد43\303

8احًد عثدهللا خاند احًد43\305

10سانى عهٌ احًد سعَد احًد43\306

12عوض هللا رزق عثدانعهَى احًد43\307

14يحًد ٍحَي عثدهللا احًد43\308

16االهدل يحًد عثدانثارً عهٌ احًد43\309

18ناشر احًد يحًد احًد43\310

20شَخ يحضار عثاد اسًاء43\312

22انحسني سانى صانح يحًد اسًاء43\313

24خضر صانح رشَد اصَم43\314

26 صانح سانى خاند افنا43ٌ\315

28الحاج حمود عبدالجبار اقدار43\316

30فتٌنً سعٌد احمد امنٌة43\317

32ٌسلم محبوب احمد بركه43\319

34النقٌب صالح عوض علً بشرى43\320

36الشحٌري محمد عوض سعٌد بكٌل43\321

38عبٌد علً عبده غالب تمام43\3222

40الطحس سعٌد علً مهدي جمٌل43\323

42العشلة ناصر سالم حمدة43\326

غائةضعَفيقثولجَدجَد جداًيًتاز

: القسم رئٌس:يدرس انًساق
:التوقٌع:انتوقَع

انتقدٍراالســــــــــــىرقى انقَد

((C3-14))رقى انقاعح

و2018/2017نهعــاو انجايــعٌ - اندور االول - نتَجح اإلختثاراخ واإليتحاٌ نهفصــم اندراســٌ االول 
أعًال انفصم

اننقاط

االجًانٌحاالخ أخرى

 رقم

مالحظةانتوقَعالجلوس

3صفحة 



انثانث: انًستوىجايعح عدٌ

اقتصاد و تنًَح : انقسى((C3-14رقى انقاعحكهَح االقتصاد

:انًساقإدارج انقثول و انتسجَم

و2018/ 1:  /انتارٍخ

4060100

44عبدهللا محمد عدنان حنان43\327

46عوض صالح علً حنان43\328

48عوض صالح علً حنٌن43\329

50بخٌت خٌرهللا علً قٌس مروى43\328

52علً عبدهللا صالح خلود43\331

54سٌف محمد عبدالعزٌز دالل43\332

56االثوري ناجً حسن محمد ذكرى43\333

58صالح عبدهللا احمد رفٌق43\336

60بشر ردمان محرم رٌم43ً\337

62صالح عبدهللا سالم رٌهام43\338

64بامقشٌم علً سالم كرامة سالم43\339

66محسن احمد محمد سمٌة43\342

68سالم الحاج احمد شربف43\343

70محمد عبدالواحد صابرٌن43\344

72الشحري صالح محمد صالح43\345

74صالح احمد بن احمد صفاء43\347

76انور وحٌد عبدالرحمن43/348

78شعٌب ناصر سالم عبدالرقٌب43/349

80احمد عمر علً عبٌر43/351

82محمد علً محمد عالء43/352

84قاسم صالح محمود عل43/354ً

86الكلدي معبد نصر ٌسلم عل43/355ً

غائةضعَفيقثولجَدجَد جداًيًتاز

: القسم رئٌس:يدرس انًساق
:التوقٌع:انتوقَع

انتقدٍراالســــــــــــىرقى انقَد

و2018/2017نهعــاو انجايــعٌ - اندور االول - نتَجح اإلختثاراخ واإليتحاٌ نهفصــم اندراســٌ االول 
أعًال انفصم

اننقاط

االجًانٌحاالخ أخرى

 رقم

مالحظةانتوقَعالجلوس

4صفحة 



انثانث: انًستوىجايعح عدٌ

اقتصاد و تنًَح : انقسىكهَح االقتصاد

:انًساقإدارج انقثول و انتسجَم

و2018/ 1:  /انتارٍخ

4060100

2سالم قاسم عبدهللا فاتن43/356

4زعبل عبدهللا عبدالناصر جمال فارس43/357

6صالح محمد عادل فاطمة43/359

8حسن عبدهللا علً فاطمة43/360

10علً فضل وحٌد فضل43/362

12قاسم علً محمد قاسم43/363

14موجر كدف صدقة لٌال43/364ً

16سالم عبدهللا عبدالقادر محمد ماجد43/366

18باثور محمد علً محسن مالكة43/367

20زغمة هادي احمد محمد43/369

22احمد عمر سعٌد محمد43/371

24مبارك بكر سلٌمان محمد43/372

26باثور محمد علً محسن مرٌم43/383

28نور احمد محمود مصطفى43/384

30هٌثم سالم حسٌن مصلح43/385

32الزعزعً احمد فارع علً مفٌد43/387

34ثابت محمد صالح محمد43/373

36محمد علً عبده محمد43/375

38محمد ناجً عبده محمد43/376

40علً عبدهللا علً محمد43/377

غائةضعَفيقثولجَدجَد جداًيًتاز

: القسم رئٌس:يدرس انًساق
:التوقٌع:انتوقَع

االجًانٌحاالخ أخرى

انتقدٍراالســــــــــــىرقى انقَد
 رقم

الجلوس

C3-8رقى انقاعح

و2018/2017نهعــاو انجايــعٌ - اندور االول - نتَجح اإلختثاراخ واإليتحاٌ نهفصــم اندراســٌ االول 
أعًال انفصم

مالحظةانتوقَعاننقاط

5صفحة 



انثانث: انًستوىجايعح عدٌ

اقتصاد و تنًَح : انقسىكهَح االقتصاد

:انًساقإدارج انقثول و انتسجَم

و2018/ 1:  /انتارٍخ

4060100

42محمد عمر علً محمد43/378

44عمر محمد نصر محمد43/379

46باكثٌر محمد احمد محمد مراد43/380

48بدو علً مبارك مرام43/381

50 محمد ثابت هاشم منٌة43/388

غائةضعَفيقثولجَدجَد جداًيًتاز

: القسم رئٌس:يدرس انًساق
:التوقٌع:انتوقَع

مالحظة

االجًانٌحاالخ أخرى

انتقدٍراالســــــــــــىرقى انقَد
 رقم

انتوقَعالجلوس

C3-8رقى انقاعح

و2018/2017نهعــاو انجايــعٌ - اندور االول - نتَجح اإلختثاراخ واإليتحاٌ نهفصــم اندراســٌ االول 
أعًال انفصم

اننقاط

6صفحة 



انثانث: انًستوىجايعح عدٌ

اقتصاد و تنًَح : انقسىكهَح االقتصاد

:انًساقإدارج انقثول و انتسجَم

و2018/ 1:  /انتارٍخ

4060100

2العبار محمد احمد ناصر43/389

4صدٌق احمد حسٌن جمٌل نبٌل43/390

6حسن احمد هادي ندى43/391

8ناصر هادي منصور هادي43/392

10علً عبده محمد هان43/393ً

12العربقً عبدالباقً طارق هشام43/394

14 سعد مسعد محمد ناجً هند43/395

16عبدالوهاب محمد محبوب هند43/396

18عبدهللا عبده محمد هٌثم43/397

20علً علً محمد وجدان43/398

22 سالم سعد احمد ٌحٌى اٌات43/416

24 مهدي عوض علً احمد43/511

26صالح محسن صالح سماح43/514

28عبدهللا صالح احمد عبدالرحمن43/515

30محمد عبدالحمٌد احمد عفراء43/517

32حسبن محمد عبدالفنً ناصر محمد43/518

34 احمد مسعد صالح43/529

36عمر عوض سالم سامح43/340

38الدمدمً عوض ناصر سالم سامٌة43/341

40ابوبكر زٌن احمد زٌن43/429

42علوي عبده محمد عبدهللا محمد43/462

غائةضعَفيقثولجَدجَد جداًيًتاز

: القسم رئٌس:يدرس انًساق
:التوقٌع:انتوقَع

مالحظة
أعًال انفصم

اننقاط رقى انقَد

االجًانٌحاالخ أخرى

C3-9رقى انقاعح

و2018/2017نهعــاو انجايــعٌ - اندور االول - نتَجح اإلختثاراخ واإليتحاٌ نهفصــم اندراســٌ االول 

انتقدٍراالســــــــــــى
 رقم

انتوقَعالجلوس

7صفحة 


