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ادارج دٕٛاٌ 2016- 2015 المرحلة 
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جايعح

ذكرٚد

3عدد الوحدات 
درجة
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كتابة

الدرجة

النهائٌة

رقما

100
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النظري 

النهائً    

40

درجة 

العملً 

النهائً   

20

درجة

السعً

 

40 أسم الطالب الكامل ت

غ ابتسام دمحم اسماعٌل 1

مؤجل إتراْٛى أدًذ صانخ إتراْٛى 2
مؤجل أدًذ أدٚة أدًذ صانخ 3

مؤجل أدًذ دأد ضهًٛاٌ دًٛذ 4

5 أدًذ عٛطٗ عسٚس فٛاض 5

غ أدًذ يٕضٗ عثذ هللا دطٍٛ 6

غ اسماء ضٌاء احمد حمٌد 7

غ انس مضرخلٌفة جاسم 8

مؤجل أٔاب عاير َصٛف جاضى 9

20 ثاتد كرٚى عذا٘ طهك 10

دازو إضًاعٛم ثاير يخٛف 11

26 دطٍٛ عثاش جٓاد عثاش 12

خانذ فٛصم غاز٘ جًعح 13

18 دٚاَا صثاح ٚذ هللا ضرذٛة 14

19 رٚاب فارش رٚاب جاضى 15

18 رضٕل َاظى عثذ انخانك رشٛذ 16

مؤجل رشٛذ عذَاٌ رشٛذ إتراْٛى 17

33 رفم فكرخ يًذٔح َجى 18

28 ضرٖ تشٛر شاكر عثذهللا 19

10 ضفٛاٌ ياْر جاضى دًذ 20

26 ضٕزاٌ يذٙ ْٔاب شكٕر 21

18 شرٔق جُعاٌ َجى عثذ هللا 22

مؤجل صثا كًال عثذ انغفٕر ردٚف 23

31 صثار دمحم عهٙ جايم 24

21 صفاء دمحم يٓذ٘ دطٍٛ 25

30 صكر صثٛخ يٓذ٘ عهٙ 26

14 صالح تذر نطٛف جاضى 27

21 ضذٗ لاضى يذًٕد راضٙ 28

عضوا  عضوا

سعد توفٌق رشٌد عبدالمالك عبد اللطٌف خلٌل
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3.5 عثذ انردًٍ فؤاد اتراْٛى 29

31 عثذ انمادر صانخ جاضى دًذ 30
مؤجل عثذ هللا نؤ٘ عثذ دطٍٛ 31

31 عثذانْٕاب فٛصم عثذانْٕاب 32

مؤجل عثٕد دًذ٘ عثٕد دمحم 33

28 عثٛذج يشكٕر طّ تكر 34

مؤجل عثًاٌ عادل دًذ يذًٕد 35

مؤجل عذَاٌ عادل غٛذاٌ 36

27 عمٛم عذَاٌ عثذ عسٚس 37

25 عهٙ دطٍٛ جاضى عثٛذ 38

عهٙ عثذ انخانك فٛاض 39

22 عهٙ عهى دار عهٙ ذٕفٛك 40

2.5 كرار دٛذر كاظى عثذ 41

22 كرار عبد هللا احمد عباس 42

كوثر عماد دمحم جواد 43

34 دمحم نٕرَص دطٍ فرداٌ 44

26 دمحم يازٌ صانخ يذًٕد 45

29 دمحم َسار دطٍ دثٛة 46

20 يخهذ يذًٕد عثذ هللا أدًذ 47

مصطفى رامً عبدالفتاح 48

مؤجل يصطفٗ ضاير دمحم دَٕٚك 49

25 يُٓذ ازْر يذًٕد دطٍ 50

16 يُٓذ عثذ هللا يخهف عّٕٚذ 51

مؤجل يُٓذ يظٓر نفرح درٔٚش 52

20 ًَرِ جاضى يٓذ٘ جاضى 53

33 هبة عبدالكرٌم احمد عبدهللا 54

ٚاضر عثذانًجٛذ ضعذ اجذٚع 55

24 ٌلدرم اٌدن غاز ولٌد 56

عضوا  عضوا

سعد توفٌق رشٌد عبدالمالك عبد اللطٌف خلٌل
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