
المسائيةالمرحلة الثالثة/ الدراسة   
ب شعبة  

 

اندرجح  ادلالدظاخ
 انُهائٍح

انشهر االول 
/ انفصم 
 انثاًَ

انطعً 
انُصف 
 ضُىي

درجح انٍىيً/ 
 َصف ضُىٌح

انشهر 
 انثاًَ

 خ االضى انشهر االول

  .1 زهري جاتر رهٍف ادلىاشً 9      
  .2 زٌد محىدي دطاٌ شرب 9      

  .3 زٌد عهً دطني كايف  ادلٍايل 5      

جاضىزٌد حمًد عثد انسهرج  7        4.  

  .5 زٌٍ انعاتدٌٍ امحد َاصر       

  .6 زٌُة اٌاد عثد انعثاش كاظى 8      

زٌُة شرب عثد انسهرِ ضعٍد  3      
 زهريِ

7.  

  .8 زٌُة عاد يراد ادرٌص انُفاخ 5      

  .9 زٌُة كاظى يطهى عثىد انثار 10      

  .10 ضارج جاضى حمًد جاضى نساك 5      

  .11 ضارج عاير كرٌى عثد 4      

ضاير عثد احلطني كشٍش عهً        
 انشثهً

12.  

  .13 ضتار جثار عثد عطشاٌ 5      
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  .14 ضٍف عثاش َعًح َاصر اجلربي 9      

شهٍد كرٌى عسوز كشٍش        
 انعهٍاوي

15.  

صادق رافع حمًدعهً امساعٍم  9      
 اخلفاجً

16.  

  .17 صفاء َاظى عثداهلل احملُح 8      

  .18 ضرغاو جاضى حمًد هادي       

  .19 طاهر رضا امساعٍم خهٍم       

  .20 طٍثح امحد يفٍد امحد       

  .21 ظالل َاجخ كاظى احلًداًَ 14      

  .22 عادل هادي َعًح انصايف 8      

  .23 عثاش اتراهٍى راشد انطعٍدي 7      

  .24 عثاش رشٍد يرداٌ امساعٍهً 8      

  .25 عثاش عاير َىري يرداٌ 8      

عثاش َاصر عثاش َاصر  9      
 انددٍدداوي

26.  

  .27 عثداهلل عثاش عهً دطني دالوِ       

عدَاٌ حمطٍ عٍطى حمًد  13      
 انٍاضري

28.  
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  .29 عقٍم عسٌس هاشى َاجً َصراهلل 7      

عهً ارشد جاضى حمًد  6      
 احلًٍداوي

30.  

  .31 عهً جرب شٍال انسٌدي 6      

  .32 عهً دطني جىاد كاظى       

 عهً دطني عهً اصغر حمًد 10      
 عهً انطفٍهً

33.  

  .34 عهً رعد َعًاٌ صاحل 7      

عهً شاكر عاشىر صهٍثً  3      
 انشثهً

35.  

  .36 عهً عادل دطني كاظى اجلُاتً 7      

عهً عثد احلطني عثادي  3      
 انعارضً

37.  

عهً عثد يطهى عٍداٌ جاضى        
 انعايري

38.  

  .39 عهً عدَاٌ جثار جهٍم       

ادلىضىيعهً عدَاٌ داود  10        40.  

  .41 عهً كاظى خسي دطني 10      

  .42 عهً كاظى هاًَ عثد يعٍرب 10      
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  .43 عهً جناح عثد كاظى احلطاًَ 9      

عهً َعًح عثاش ضهًاٌ  5      
 انطهالًَ

44.  

  .45 غطاٌ عثد ادلهدي صاحل يهدي 5      

  .46 غٍث يطهى َاجً يىضى       

فاضم ضهًاٌ جاضى دطني  9      
 ادلىضىي

47.  

  .48 فاضم قاضى حمًد جرب انثهاديل 4      

  .49 فاطًح انسهراء عهً َاجً عثٍد 1      

  .50 فرح عاير حمًد مخٍص انشاعهً 4      

  .51 قاضى وايل جالب زوٌد اتى غٍُى       

  .52 دلٍاء عىاد جاهم عكرب       

اسمه غير 

موجود في 

 القوائم

     3 

 
  .53 عهً صثاح َىر 

 اسمه غير

موجود في 

  القوائم

 ضٍف عثد انكرٌى 2     
 

54.  

موجود في غير 

 القوائم
  .55 ضجاد رضىل حمًىد 2     

 

غير موجود 

 لثوائم 

 دازو ضرداٌ جىاد 6     
 

56.  
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غير موجودة 

 في القوائم
  .57 دعاء عسٌس كاظى 8     

غير موجود في 

 القوائم
  .58 نٍث َاجخ كاظى 31     


