
قسن اللغة األلمانية 

 2010/2011نتائج المرحلة األولى للدراسة المسائية وللعام الدراسي 

 

انىرُجح األضم انثالثٍ خ 

واجخ تقرار  أدمد صادة مذمد مىضً 1

واجخ  أدمد شهاب أدمد 2

معُد  أدمد عثد انعسَس رزوقٍ 3

معُدج  وثراش عهٍ داود 4

واجذح تقرار  ذثارك مذٍ دطه 5

واجخ  جاضم طعُمحجثار  6

معُدج  دىراء عهٍ دطه 7

واجذح  رؤي عثدانذطُه جثر 8

واجذح  رؤي فالح ودُد جاضم 9

واجذح  رفم أدمد جثر 10

واجذح  رود رعد عسو 11

واجخ  ضامر عامر ترد 12

واجذح  ضىضه مهدٌ عهٍ 13

معُد  عهٍ عثداهلل دطان 14

واجخ  عهٍ ثاتد غثه 15

ج تقرار واجخ عهُاء مذٍ دطه 16

واجخ  مؤَد عثدانكرَم مذمىد 17

واجذح تقرار مارضُم عطُح خصاف  18

معُد  مذمد أمُه مذمد 19

واجخ  مذمد ظافر عثدانردمه 20

واجخ تقرار  مذمد ضمُر عهٍ 21

معُد  مصدق ماجد أتراهُم 22

راضة  واظم كاظم ضهمان 23

واجخ  وثُم أمُر صادق 24

َدج ومؤجهح مع وداء عثدانىادد زرزور 25

معُد  وىر جثار عثدانىثٍ فرذٍ 26

واجخ تقرار  أدمد صادق دمُد رشُد 27

واجخ  أدمد نُث قُص عطُح 28

معُدج  أطُاف َذًُ شعُة 29

واجخ تقرار  دطه فانخ ضثرٍ 30

معُدج  زهراء مؤَد هادٌ 31

واجذح تقرار  رضم فرج عثدانكرَم 32

واجذح  ضري دطُه وداعح 33

معُد  ضعد ضاهر تهجد 34

معُدج  صفا وصُف جاضم 35



معُد  ذوانفقار ثائر عائد 36

واجخ  عثاش قاضم مذمد 37

معُد  عهٍ جاضم مذمد 38

واجخ  عهٍ ضُاء واجٍ 39

معُد  فرَد صانخ صادة 40

معُد  كرار ضامٍ عثد دطُه 41

راضة  كرار عالء اندَه جاضم 42

واجخ  وهاد عثدانهادٌ صانخ 43

معُد  َاضر عثدانكرَم دمُد 44

واجخ تقرار  َاضر عمر كامم 45

واجخ  وىراندَه قاضم شاَع 46

معُد مصطفً ضعُد فُاض  47

معُد مذمد ضُاء كرَم  48

معُد نُفىن شاود دهجد  49

واجخ فاضم عثد انصادة ثاتد  50

واجذح غفران عثد انىادد جاضم  51

واجخ جالل تاضم عثاش  52

معُدج عثداهلل  اضراء جالل 53

معُدج أدمد فرَد عهٍ  54

   

 


