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 1028/1029غائٛح نهعاو انذساعٙ ًح انذساعح اننثانثطهثح انًشدهح اععٛاخ 

Group A - Sociology 
   %00انغعٙ االعى خ   %00انغعٙ االعى خ

   18 خهف يذًذ سضا خهف 12   19 أدًذ جٕدج َجى عثٛذ 2

   11 دعاء عثذهللا تغراٌ 11   00 ادًذ اتشاْٛى يذًذ 1

   12 دَٛا عهٙ دغٍٛ 11   18 ادًذ داخم خضٛش 1

   13 سافد عذَاٌ كٛهٕ 11   10 أصٛم أدًذ كايم داذى 1

   13 سضا عهٙ ساضٙ 10   00 ادًذ كاظى يطشش 0

   13 سٔاء يٕعٗ يذغٍ 13   13 اعٛم يكٙ عثٛذ 3

   13 سايٙ كشٚى ْاد٘ 13   10 أععذ عهٙ صغٛش 3

   00 صْشاء كشٚى ادًذ 18   11 انًٓذ٘ عثذ انكشٚى جاعى 8

   12 صُٚة غاص٘ يذٙ 19   18 ايجذ عثذ انخانك صانخ 9

   18 صٍٚ انعاتذٍٚ دغٍٛ عهٙ 10   11 آٚاخ دغٍٛ يٓذ٘ 20

   10 صٍٚ انعاتذٍٚ عهٙ عثذانغٛذ 12   13 اٚالف يٕفك جعفش 22

   10 عاسِ لاعى يذًذ 11   11 عثاط يذًذانرفاخ  21

   13 عجاد يُٓذ عثذ انًجٛذ 11   19 اعشاء ععذ صانخ 21

   13 شٛشٍٚ َاظى َاصش 11   12 أعشاء عراس يجٛذ 21

   11 ضٛاء أدًذ عثذهللا 10   10 الثال تالش سيضاٌ 20

   10 ظاْش جٕاد كاظى 13   11 اياَٙ عكاب ٕٚعف 23

   12 عثذ انكشٚى أععذ عثذ انكشٚى 13   11 يذًٕداّٚ دغٍٛ  23

   11 ْاجش ْاشى عثٕد 18   13 جعفش الٚز تشغش 28

   10 عثذهللا دغٍٛ يذًٕد 19   13 دغٍٛ عهٙ ششٚف 29

   12 عهٙ صثاح ععذٌٔ 00   11 دغٍٛ ساضٙ شزس 10

   11 عهٙ عثذانكاظى عجًٙ 02   11 دغٍ عهٙ ساضٙ 12

   10 عذَاٌ دغٍ داذى 01   11 االيٛشدغٍٛ صثاح عثذ  11

   11 ٔالء عادل يصطفٗ 01   18 دغٍٛ عذ٘ ْاشى 11

   13 ٕٚعف رٚاب جذٔع 01   10 دغٍٛ كشٚى يشكٕف 11

        13 دٛذس ٚاعٍٛ يكٙ 10

        10 دٛذس فانخ كشٚى 13

        11 دٛذس صادق كشٚى 13

        18 دٛذس يذًٕد شاكش 18

        11 سدٛم يشكٕسدًضج  19

        00 دغٍٛ ٚذٛٗ دغٍ خهف 10

 
 
 
 

 أعرار انًادج / و. عثذ انكشٚى عهٙ لاعى 
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 1028/1029ح انذساعح انغائٛح نهعاو انذساعٙ نثانثطهثح انًشدهح اععٛاخ 

Group B - Sociology 

   %00انغعٙ االعى خ   %00انغعٙ االعى خ

   10 يذًذ داجى دًٛذ 12   13 صْشاء صالح عجًٙ 2

   00 يذًذ عثذهللا يذغٍ 11   00 عثذانشصاق عثذ انشدًٍ خانذ 1

   13 يغهى َاجٙ دًضِ عثٛذ 11   10 عثذهللا عًٛش جهٛم 1

   18 يشذضٗ جٕاد كاظى 11   19 عثذهللا ٔنٛذ خهف 1

   13 يذًذ َٕس عثذهللا 10   13 عثاط فشداٌ ذًش 0

   11 يذًذ عثذ انشضا دأد 13   13 عثاط كاظى جثش 3

   19 يُرظش عهٙ سدٛى 13   13 عثاط عهٙ عثذ يٓذ٘ 3

   11 يُرظش تاعى عثذانشعٕل 18   10 عزساء يٕعٗ عثذ انغٛذ 8

   11 يُرظش ْاشى طانة 19   11 عفشاء عثذانْٕاب عثذانٓاد٘ 9

   10 يذًذ دأد عهًاٌ 10   10 عهٙ َاظى يذٛغٍ 20

   10 يذًذ عالء انذٍٚ عثذ انذغٍٛ 12   18 خٛشهللا عهٙ عثذااليٛش 22

   13 يشٚى عثذانكشٚى عثذانشصاق 11   11 عهٙ ذٕفٛك صانخ 21

   11 َاجٙ خهف عٛذاٌ 11   11 عهٙ ٕٚعف عثذانشعٕل 21

   18 َثأ يصعة دغٍ 11   10 عهٙ صفاء عثذ انمادس 21

   12 َشجظ عمٛم لاعى 10   11 عهٙ عهًاٌ عثذ عهٙ 20

   10 َٕس عثذانكشٚى كاظى 13   10 عٛغٗ ادًذ فاضم 23

   19 َٕس صثاح ضاٚف 13   00 عزساء غاَى دٌُٕ دغٍ 23

   19 ْاجش َٕٚظ عطّٛ 18   19 فاطًح يذًذ دًاد٘ 28

   18 ٚغشٖ عثذانجهٛم جٕدِ 19   11 فاذٍ دغٍ عثٕد 29

   18 عذش ٕٚعف عهًاٌ دهٕ 00   13 فاطًّ جاعى عطّٛ 10

        13 فاطًح سصاق ْاشى 12

        18 كشاس كاظى يطشش 11

        11 كشاس يٛثاق ْاشى عهٙ 11

        13 كشاس جعفش عثذ انًذغٍ 11

        10 كشاس طاْشعثذ انذغٍٛ 10

        19 كشاس نؤ٘ لادس 13

        00 ياجذج دًٛذ اتشاْٛى 13

        18 يذًذ دغٍٛ ادًذ 18

        18 يذًذ دغٍٛ عجٛم 19

        11 يذًذ لاعى عهٕاٌ 10

 

 

 أستاذ المادة / م. عبد الكريم علي قاسم 

 

 

 

 


