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  ثمان وعشرون 92 عشرفقط خمس 31 ثالث عشر فقط 31 نور حازم حميد مجيد  .119

  ست وثالثون فقط 11 عشرون فقط 93 ست عشر فقط 31 نور صبحي عيدان عباس  .163

  اربع وثالثون 13 تسع عشرفقط 32 خمس عشر فقط 31 نور عادل كامل حسن  .161

  اربع وعشرون  93 اثنا عشرفقط 39 اثنا عشر فقط 39 نور محمد علي سلطان  .166

  اربع وثالثون 13 ست عشرفقط 31 عشر فقط ثمان 32 نوره حبيب مظاهر اسد  .160

نورهان جمال عبد هللا   .164

 يوسف

  اربع وثالثون 13 تسع عشر 32 خمس عشر فقط 31

  تسع عشرفقط 92 اثنا عشرفقط 39 سبع عشر فقط 31 هاجر احمد خضير احمد  .165

  خمس وثالثون 11 ثمان عشرفقط 32 سبع عشر فقط 31 هبه علي جاسم محمد  .162

  ست عشرفقط 31 احدعشرفقط 33 خمس فقط 1 باح رشيدهجران علي ص  .167

هدى مصطفى رزوقي   .168

 حسين

  خمس وعشرون  91 اربع عشر فقط 33 احدى عشر فقط 33

  سبع وعشرون فقط 91 اثنا عشرفقط 39 خمس عشر فقط 31 هند مجيد رشيد ياسين  .169

  طثمان وثالثون فق 12 ثمان عشرفقط 32 عشرون فقط 93 هند محمد منصور وهاب  .103

وائل جبار مصطاف   .101

 سلمان

  ثالثون فقط 13 عشرون فقط 93 عشر فقط 33

  ثمان وثالثون فقط 12 تسع عشرفقط 32 تسع عشر فقط 32 وجدان عماد ولي حسين  .106

  تسع وثالثون فقط 12 عشرون فقط 93 تسع عشر فقط 32 وركاء راسم يوسف رزيج  .100

  اثنان وثالثون فقط 19 عشرون فقط 93 اثنا عشر فقط 39 درد وسام احمد طه  .104

  تسع وثالثون فقط 12 عشرون فقط 93 تسع عشر فقط 32 وسن محسن مطر سيد  .105

  تسع وعشرون فقط 92 خمس عشرفقط 31 اربع عشر فقط 33 وليد ناصر حسين محمد  .102

ثمان وعشرون  92 خمس عشرفقط 31 ثالث عشر فقط 31 يقين شهاب احمد كرجي  .107
 فقط

 

خمس وعشرون  91 ثالث عشرفقط 31 عشر فقط اثنا 39 سيف باسم كامل  .108
 فقط

 

سماهر مظفر عبد هللا   .109
 عطية

  تسع وعشرون فقط 92 اثنا عشرفقط 39 سبع عشر فقط 31

  ثمان وثالثون فقط 12 عشرون فقط 93 ثمان عشر فقط 32 سرمد عزيز جميل جسام  .143

ن خمس وعشرو 91 ثالث عشرفقط 31 اثنا عشر فقط 39 سلمان داود خير حسين  .141
 فقط

 

  ثالث وثالثون فقط 11 سبع عشرفقط 31 ست عشر فقط 31 رقية داود فرحان احمد  .146

  ا

 الطلبة المستضافون الينا من الجامعات العراقية 

 
 حقي اسماعيل محمد

 13 عشرون فقط 93 اربع عشر فقط 33
  باالمر من سامراء

 39/3/9331في111

 ياخذ من قوائم الحضور العبور
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 6315/6312المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات  االسم ت

 وكتاب ت ص ك المرقم  32/3/9331في3332كتابنا يوسف مذري علي 1

 وكتاب ت ص ك المرقم 1/3/9331في932كتابنا جحيلحامد ناصر  عيسى 6

 وكتاب ت ص ك المرقم 92/39/9331في31231كتابنا وعد حسين كامل  0

 وكتاب ت ص ك المرقم 32/33/9331في 31211كتابنا  قصي علي محجوب 5

 وكتاب ت ص ك المرقم 33/39/9331في  31229كتابنا  سعاد محمد ظاهر  2

 وكتاب ت ص ك المرقم 33/39/9331في  31223 كتابنا علوان قيس ياسين  7

 وكتاب ت ص ك المرقم 31/39/9331في  31913كتابنا  مصطفى حسين عبد 8

 وكتاب ت ص ك المرقم 99/39/9331في  31131كتابنا  مهند قاسم كامل عجيل 9

 وكتاب ت ص ك المرقم 99/39/9331في  31133كتابنا  يوسف يعقوب محمود  13
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 وكتاب ت ص ك المرقم 91/39/9331في  31121كتابنا  مريم عيسى زوراب 11

 وكتاب ت ص ك المرقم 39/3/9331في  133كتابنا  سمية عامر عباس 16

 وكتاب ت ص ك المرقم                                        كتابنا  مريم يحيى فاضل كمر 10

 13/3/9331في  9333 كتابنا محمد جمعة خضير عباس 14

  64/6/6312في  0116كتابنا  زينب مجيد عباس حميد 15

 62/1/6312في  1214كتابنا  احمد زاهد هادي شباط 12

 67/1/6312في  1708 فرحان مشتاق صالح حسين 17

   

 

  6312-6315ترقين قيد 

 المالحظات االسم ت

 صش.ط. 68/6/6312في  0607باألمر االداري  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   
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