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  اثنان وثالثون   06 ثمانية عشر   18 اربعة عشر 14 نزار مطين محمد  .100

  سبعة وعشرون   62 ثالثة عشر   10 راربعة عش 14 نسرين ثعبان عواد غيدان  .104

  ثالثون   03 سبعة عشر   12 ثالثة عشر 10 نغم حسن ياسين خضير   .105

  ثالثة وثالثون   00 عشرون   63 ثالثة عشر 10 نهى كريم خليفه عبد  .102

  اثنان وثالثون   06 سبعة عشر   12 خمسة عشر 15 نور عادل شكر محمود  .102

  خمسة وثالثون   05 تسعة عشر   12 عشرستة  12 نور هادي عارف حسن  .108

  ثالثة وثالثون   00 عشرون   63 ثالثة عشر 10 نوره اياد شالل رشيد  .102

نوره سمير حسب هللا   .143

 مهدي 

  أربعة وثالثون   04 ثمانية عشر   18 ستة عشر 12

  ثمانية وثالثون   08 ثمانية عشر   18 عشرون 63 هاله زيد يحيى صالح   .141

  اثنان وثالثون   06 تسعة عشر   12 ثالثة عشر 10 عزو عليهبه سامي   .146

  ثالثة وثالثون   00 سبعة عشر   12 ستة عشر 12 هبه عادل حسب هللا جلو  .140

  خمسة وثالثون   05 سبعة عشر   12 ثمانية عشر 18 هدى صالح مهدي صالح   .144

  ثون اثنان وثال  06 سبعة عشر   12 خمسة عشر 15 هدى صدام أبراهيم  دلف  .145

  ثمانية وثالثون   08 عشرون   63 ثمانية عشر 18 هدى قاسم حسين سلمان   .142

  أربعة وثالثون   04 ستة عشر   12 ثمانية عشر 18 هدى مهدي محمد خميس  .142

  أربعة وعشرون   64 إحدى عشر   11 ثالثة عشر 10 هديل حسان حاتم مهدي  .148

  أربعون   43 عشرون   63 عشرون 63 هديل كامل مهدي جاسم   .142

  واحد وثالثون   01 سبعة عشر   12 اربعة عشر 14 هديل لطيف محمد ابراهيم  .153
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  سبعة عشر   12 أربعة   4 ثالثة عشر 10 هند علي محمد علي   .151

  أربعة وثالثون   04 سبعة عشر   12 سبعة عشر 12 هند محمد علي سلمان  .156

  اثنان وثالثون   06 سبعة عشر   12 خمسة عشر 15 ورود نجم عبد حسن   .150

  أربعة وثالثون   04 ثمانية عشر   18 ستة عشر 12 والء طه قاسم محمد  .154

ياسمين هاشم عبد هللا   .155

 روضان

  أربعة وثالثون   04 ثمانية عشر   18 ستة عشر 12

  أربعة وثالثون   04 تسعة عشر   12 خمسة عشر 15 ياسين ادهم رحيم علي  .152

  ثالثون   03 ثالثة عشر   10 ة عشرسبع 12 يسرى علي نوري حميد  .152

  أربعة وعشرون   64 إحدى عشر   11 ثالثة عشر 10 محمد زهير عزيز  .158

  ثالثة وثالثون   00 سبعة عشر   12 ستة عشر 12 علي محمد علي خليفة  .152

مصطفى كريم عمر عبد   .123

 هللا

  تسعة عشر   12 سبعة   2 اثنتا عشر 16

  تسعة وعشرون   62 سبعة عشر   12 عشراثنتا  16 وائل فؤاد حمد حمود  .121
 

 الجامعات العراقية ىالطلبة المستضافون ال ت

1.  
 5/13/6315في10001الى كربالء باالمر رسل حاتم رشيد علي

 6315/6312المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات االسم ت

 8/13/6315 في 10512 كتابنا محمود ياسين حميد شكير 1

 كتابنا  مدعباس ناظم عبد مح 6

 ح ش 133امتحان نهائي من 

 المالحظات االسم ت

 133امتحان من  نورالدين عبد الخالق صادق 1
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 6315/6312الرسوب بالغياب للعام الدراسي 

 المالحظات  االسم ت

 لعدم مباشرتها بموجب االمر  زمن خليل ابراهيم عدوان 1

 

 6315/6312للعام الدراسي  المرقنة قيودهم

 المالحظات  سماال ت

  لوفاته بموجب االمر  احمد عبد الحافظ فليح 1

 


