
 كلٍح الطة الثٍطري / جاهعح دٌالى

 5102 -5102نٍح للعام الدراسً ورحلح الثادرجاخ السعً السنوي لوادج االحصاء لل

النظري   االسن ث

52 

العولً      

01 

السعً            

01 

 الوالحظاخ الدرجح كتاتح 

  ثالثىٌ  02 12 02 آفاٌ يذًد كايم 1

  عشر سبعت  11 6 11 انذًد هلل يذًد قاسى 0

  ستت وعشروٌ  06 9 11 اَالف خاند اسًاعُم 0

  اثُاٌ وعشروٌ  00 1 11 اَه اسًاعُم عسَس 4

  خًست وعشروٌ  01 1 11 بالل يذًد دسٍ 1

   اربعت وعشروٌ 04 6 11 تبارك يذًد تركٍ 6

  خًست عشر  11 6 9 جاسى عبد انكرَى ابراهُى 1

  وٌثالثت و عشر  00 6 11 دسٍُ دايد جبار 1

  تسعت عشر  19 1 14 دروٌ اراز دًُد 9

  اربعت وعشروٌ  04 6 11 دَار دُدر دسٍ 12

  ستت وعشروٌ  06 1 11 دَُا دُدر عبد 11

  ثًاَُت عشر  11 1 12 دَُا يذًد خضُر 10

  تسعت عشر  19 1 10 رائد خاند رشُد 10

  سبعت و عشروٌ  01 1 02 رفاء داود سهًُاٌ 14

  اثُاٌ وعشروٌ  00 1 14 قدورٌ زَُب دبُب 11

   خًست وعشروٌ 01 9 16 زَُب عادل ابراهُى 16

  ستت وعشروٌ  06 12 16 زَُب كرَى ابراهُى 11

  ثالثت وثالثىٌ  00 12 00 سازاٌ ونٍ يذًد 11

  ستت وعشروٌ  06 1 19 سًر عبد انغفىر دًُد 19

  اربعت وثالثىٌ  04 11 00 ضذً ستار يهدٌ 02

  تسعت عشر  19 1 14 اش دسٍ خهفعب 01

  اددي وعشروٌ  01 1 14 عبد انًهًٍُ جىاد كاظى 00

  خًست عشر  11 0 10 عالء عبد انًذسٍ 00

  سبعت وعشروٌ  01 1 02 عهٍ دسٍ عهٍ 04

  خًست عشر  11 6 9 عهٍ نطُف دسٍُ 01

  اربعت عشر  14 4 12 عًر عبد انكرَى خهف 06

  اربعت وعشروٌ  04 1 16 نُجت دسٍُ جًعت 01

  سبعت وعشروٌ  01 1 19 يذًد ادًد يذًد 01

  تسعت وعشروٌ  09 9 02 يذًد َصُف جاسى 09

  ستت وثالثىٌ  06 10 04 يرَى صانخ عهٍ 02

  اثُاٌ وثالثىٌ  00 12 00 يصطفً رداو جىاد 01

  سبعت وثالثىٌ  01 10 01 َدي َىسف يىسً 00

  سبعت وعشروٌ  01 9 11 هُد عبد انستار 00

  اثُاٌ وعشروٌ  00 1 11 َراع عهٍ سايٍ 04

 ٌتثع

 



 كلٍح الطة الثٍطري / جاهعح دٌالى

 درجاخ السعً السنوي لوادج االحصاء لطالب الوقاصح العلوٍح والتحوٍل 

  5102 -5102للعام الدراسً  

 االسى ث

انُظرٌ    

01    

انعًهٍ        

10 

انسعٍ           

 انًالدظاث كتابت اندرجت    42

 يقاصت ستت  وثالثىٌ 36 11 25 ارشد صباح ادًد 1

 يقاصت تسعت عشر 19 7 12 اساٌ يذًد كايم 0

 يقاصت خًست وعشروٌ 25 8 17 تارا دسٍ يذًد 0

 يقاصت ثالثت وثالثىٌ 33 10 23 دُاٌ عبد انذسٍُ 4

 يقاصت ثًاَُت عشر 18 6 12 سراء يذًد دسٍُ 1

 نى َشارك ــــ       يذًدعهٍ صالح اندٍَ  6

 يقاصت تسعت عشر 19 6 13 يروة صباح دسٍ 1

 تذًُم سبعت عشر 17 7 10 يذًد دسٍُ جاسى 1

 تذًُم  اثُاٌ وعشروٌ 22 8 14 َاز عدَاٌ بهراو 0
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