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 الطلبة المستضافون الينا من الجامعات العراقية 

 
 حقي اسماعيل محمد

 12 اربعة عشر 81 خمسة عشر 81

من 
/16في252سامراءباالمر

1/6312 

 العبور ياخذ من قوائم الحضور

  خمسة وعشرون 11 خمسة عشر 81 عشرة فقط 83 سرمد عادل كامل 
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 6315/6312المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات  االسم ت

 وكتاب ت ص ك المرقم  82/8/1381في8812كتابنا مذري علييوسف  1

 وكتاب ت ص ك المرقم 1/8/1381في131كتابنا عيسى حامد ناصر  6

 وكتاب ت ص ك المرقم 12/81/1381في81211كتابنا وعد حسين كامل  0

 وكتاب ت ص ك المرقم 82/88/1381في 81111كتابنا  قصي علي محجوب 5

 وكتاب ت ص ك المرقم 81/81/1381في  81221ا كتابن سعاد محمد ظاهر  2

 وكتاب ت ص ك المرقم 81/81/1381في  81228 كتابنا قيس ياسين علوان  7

 وكتاب ت ص ك المرقم 81/81/1381في  81118كتابنا  مصطفى حسين عبد 8

 وكتاب ت ص ك المرقم 11/81/1381في  81181كتابنا  مهند قاسم كامل عجيل 9

 وكتاب ت ص ك المرقم 11/81/1381في  81181كتابنا  حمود يوسف يعقوب م 13

 وكتاب ت ص ك المرقم 11/81/1381في  81111كتابنا  مريم عيسى زوراب 11

 وكتاب ت ص ك المرقم 81/8/1381في  183كتابنا  سمية عامر عباس 16

 م           وكتاب ت ص ك المرق                             كتابنا  مريم يحيى فاضل كمر 10

محمد جمعة خضير  14

 عباس

 كتابنا
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  6312-6315ترقين قيد 

 المالحظات االسم ت

 5/1/6312في639قدمت ترقين كتابنا آيه كريم رزوقي ناصر 1

 8/16/6315في  12269كتابنا  بارق نوري الدين كريم 6

 67/16/6315في  17288كتابنا  داود غفران محمد علي 0

 

 6315/6312الرسوب بالغياب للعام الدراسي 

 لم تباشر كتابنا شيماء عماد طارق ت

 لم تباشر كتابنا منيرة حسين سرحان 1

 لم تباشر كتابنا نجالء صبحي نصيف 6

0   

 

 

 


