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ً كتابةرقما

 فقط ثماويت وعشرون161228احمد عرفه1380

 فقط ستت وعشرون18826انس الجزار2158

 فقط خمست وعشرون20525انس خلٌل3298

 فقط عشرون101020إحسان االعرج4401

 فقط خمست وعشرون16925أسامه الجاسم5270

 ثماويت عشرة فقط14418أسٌد األحمدت6277ً

 فقط خمست وعشرون18725أمٌر الجمٌه7304

 فقط خمست وعشرون141125آالء التركاوي8272

 فقط واحد وعشرون111021آٌه منصور9395

 فقط اثىان وعشرون16622بالل الشٌخ احمد10265

 فقط ثالثون181230بالل المصري11329

 فقط واحد وعشرون16521بالل بنكه العدس12232

 فقط ثماويت وعشرون161228حال ارفل13365ً

 فقط عشرون15520حمزه القاسم14287

 فقط عشرون13720حمود الدامس15311

 فقط خمست وعشرون141125دٌاال علً باشا16273

رزان البٌرٌن17325ً

 فقط سبعت وعشرون171027رضوان السلوم18282

 فقط عشرون16420رهف الحسو19388

 فقط عشرون14620سامر حصن20283ً

 فقط خمست وعشرون141125شذا الرجب21297

 فقط سبعت وعشرون161127عامرسعود22330

 فقط سبعت وعشرون171027عبد االله الشامان23218

 فقط خمست وعشرون141125عبد االله الشمال24296ً

 فقط واحد وثالثون181331عبد الحكٌم مغمومة25303

 فقط ثالثون201030عبد الرحمن المسدي26301

 فقط اثىان وعشرون18422عبد الرحمن الهبٌان27319

 فقط اربعت وعشرون17724عبد الرحمن عدي28284

 تسعت عشر فقط15419عبد الرحمن كوجان29302

 فقط ستت وعشرون19726عبد هللا الحسن30276

 فقط اثىان وعشرون17522عبد هللا باظو31267
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اسم الطالب الرقم الجامعً م

العالمة

مالحظات الىتيجت

 تسعت عشر فقط19غ19عٌسى الخطاب32279

 فقط اربعت وعشرون141024فرح سنقر33281

حرمانصفر فقط0غ0النا الطرن34375

 فقط ستت وعشرون151126دمحم المصري35314

 فقط واحد وعشرون17421دمحم أمجد جوانٌه36387

دمحم جاسر37399

 فقط واحد وعشرون19221دمحم حاٌك38307

 فقط ثالثت وعشرون16723دمحم حسام حاتم39299

دمحم طارق قطٌط 40264

بكور

 فقط ثالثت وعشرون131023

 فقط اثىان و ثالثون221032دمحم عمر وزٌر41269

 فقط اثىان وعشرون18422محمود الرحمون42286

 فقط خمست وعشرون17825محمود عنجاري43288

 فقط ثماويت وعشرون21728مرح الحزوان44291ً

حرمانصفر فقط000مصطفى السعود45292

 فقط اربعت وعشرون15924معاذ ٌوسفان46285

 فقط ثماويت وعشرون181028معتز البكور47274

 تسعت عشر فقط13619ملك بوظان48293

 فقط ستت وعشرون17926منٌر العٌد49278

 فقط سبعت وثالثون241337نزار حلبٌة50308

 فقط اربعت وعشرون131124نور الهدى نمره51290

 فقط واحد وثالثون171431نور مصري رجب52398

 فقط خمست وعشرون141125ٌاسٌن اشرف53318ً

 فقط خمست وعشرون141125ٌامن المل54309ً

حرمانصفر فقط0غ0ٌوسف قالوٌز55251

 فقط اربعت وعشرون19524مروان هبطة56402

 تسعت عشر فقط16319فاطمة معلول57404

 فقط اثىان وعشرون18422عامرعواد58403

حرمانثالث فقط033 ابراهيم الطه5943

حرمانأربع فقط044 حسيه قرمت6086

علً بٌزوك61317

حرمانصفر فقط0غ0أوس كركور6269

عمٌد الكلٌة التطبٌقٌة

رامز الخطٌب .د

 اعادة عملي

اٌقاف

اٌقاف

هادي الحراكً.م

مدرسو المقرر


