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سل
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 % 011النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

 ستون فقط 01ناجحة   سليمان االء جمول 0

  غائب غائب غائب  ياسر احمد احمد 2

  غائب غائب غائب  صالح احمد ونوس 3

  اربع وثمانون فقط 44 44  تركي امجد اليوسف 4

 ستون فقط 01ناجحة   محسن بتول خضور 5

  خمس وستون فقط 05 05  نزيه بشرة ميهوب 0

  خمس  وسبعون فقط 75 75  رامي جوني نمو 7

  ثالث وثمانون فقط 43 43  نعمه جيما بيطار 4

  غائب غائب غائب  نديم حبيب حبيب 9

 ست وسبعون فقط 70ناجحة   علي خديجة الدرزية 01

  ستون فقط 01 01  هيثم راما حسن 00

  ثمان وسبعون فقط 74 74  احمد ربا شحود 02

  ثمان وسبعون فقط 74 74  قيس رهف نده 03

  غائب غائب غائب  سليمان زينب عوض 04

 ثمانون فقط 41ناجحة  محمد سمر العباس 05

 ستون فقط 01ناجح  حسن عالء العيسى 00

  ستون فقط 01 01  يوسف علي فاضل 07

  اثنان وثمانون فقط 42 42  احمد عيسى الشدود 04

 اثنان وستون فقط 02ناجح  كاظم عيسى مصا 09

 خمس وثمانون فقط 45ناجحة  ثابت غنوة الخطيب 21

  غائب غائب غائب  فايز فرح وسوف 20

  خمس وثمانون فقط 45 45  حكمات كارولين الضاهر 22

  اربع وسبعون فقط 74 74  ماجد كلوديا محفوض 23

  ثالث درجات فقط 3 3  قيس مارو موراني 24

  غائب غائب غائب  علي محمود حمود 25

 امين سر اللجنة     رئيس شعبة  االمتحانات     رئيس لجنة الرصد          عميد كلية العلوم   مسجل اول:  الناعيسى               
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     مدقق: وئام علي
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سل
سل

م
 

 ةاالسم والنسب

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 % 011النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  ثالث وسبعون فقط 73 73  محمد مرح عياش 20

 ستون فقط 01ناجحة   يوسف ميس الوسوف 27

 ستون فقط 01ناجح   خليل مصعب المنصور 24

  غائب غائب غائب  سلطان هالل العرب 29

  غائب غائب غائب  احمد وفاء الحوري 31

  اثنان وستون فقط 02 02  رياض يسرى الرحمون 30

 خمس وستون فقط 05ناجح   محمد وفي الدين قهوجي 32

 الحملة

  فقط ثمانونتسع و 49 49   هبة أسعد 0

  ثالث وسبعون فقط 73 73   أشرف اسعد 2

  ستون فقط 01 01   احمد مطر 3

  غائب غائب غائب   ابو حامضةشهامة  4

  واحد واربعون فقط 40 40   ضحى عمران 5

  سبع وسبعون فقط 77 77   محمود المحمود 0

  ثالث وثمانون فقط 43 43   روجيت حنون 7

  غائب غائب غائب   محسن الحسون 4

  غائب غائب غائب   علي درغام 9
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