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  اربع وعشرون 91 تسعة فقط 1 خمسة عشر 45 عيل حسنمثنى خالد اسما  .95

  خمسة وعشرون 95 عشرة فقط 43 خمسة عشر 45 محمد سعد محمود محمد  .92

  سبعة وعشرون 91 ثالثة فقط 40 اربعة عشر 41 محمد عبد السالم عبد هللا  .97

  اثنا عشر 49 سبعة فقط 1 خمسة فقط 5 محمد علي احمد  .98

  اثنان وعشرون 99 عشرة فقط 43 ثنا عشرا 49 محمد عماد محمود مزعل  .99

  ثالث وثالثون 00 ثالثة عشر 40 عشرون فقط 93 محمد فليح فرحان حبيب  .011
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 التوقيع                            التوقيع
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 الطلبة المستضافون الينا من الجامعات العراقية 

  محمد إسماعيلحقي  
     

 252باألمر  سامراءمن 
 02/0/2102في

 للصف الثاني العبور ياخذ من قوائم الحضور

  اثنا عشر 49 خمسة فقط 5 سبعة فقط 1 فاضل رائد ضياء 

  ثمانية عشر 43 سبعة فقط 1 احدى عشر 44 احمد محمود سجى 

  رونثمانية وعش 93 احدى عشر 44 سبعة عشر 41 انفال كاظم فاضل 

  خمسة عشر 45 عشرة فقط 43 ة فقطخمس 5 دعاء محمد سلمان 

  عشرون فقط 93 عشرة فقط 43 عشر فقط 43 دحام جعفر صادق 

  اربعة عشر 41 تسعة فقط 1 ة فقطخمس 5 احمد عالء كريم 

  ثمانية وعشرون 93 اثنا عشر 49 ستة عشر 41 شهد خليل اسماعيل 

  خمسة وعشرون 95 اثنا عشر 49 ثالثة عشر 40 زمن جاسم محمد 

  ستة عشر 41 ستة فقط 1 عشر فقط 43 ماهر سعد عبد 

  ثمانية عشر 43 ثمانية فقط 3 عشر فقط 43 حسين رحيم حاكم 

  اربعة عشر 41 ستة فقط 1 ثمانية فقط 3 ياسين مهدي 

  ثالثون فقط 03 احدى عشر 44 تسعة عشر 41 هديل حسين عناد 

  اربع وعشرون 91 احدى عشر 44 ثالثة عشر 40 احمد فاضل علي 

  احدى عشر 44 اربع فقط 1 سبعة فقط 1 نهاد ناجي عبد الكريم 

  ثالثون فقط 03 عشرة فقط 43 عشرون فقط 93 دعاء سعيد حميد 

  خمسة عشر 45 عشرة فقط 43 خمسة فقط 5 حمزة كاظم جواد 

  عشرونثالث و 90 احدى عشر 44 اثنا عشر 49 احمد عباس كاظم 

  عشرون فقط 93 اربع فقط 1 ستة عشر 41 سعد مهدي خضير 

  خمسة عشر 45 اربع فقط 1 احدى عشر 44 خليل فيصل علي 

  ثالثة عشر 40 ثمانية فقط 3 خمسة فقط 5 مصطفى احمد عبد 

  تسعة وعشرون 91 ثالثة عشر 40 ستة عشر 41 دعاء سعد محيي 

  اربع وعشرون 91 تسعة فقط 1 خمسة عشر 45 هيثم كريم 

  احدى عشر 44 ثالثة فقط 0 ثمانية فقط 3 ندى ساجر 

  عشرون فقط 93 خمسة فقط 5 خمسة عشر 45 صاحب مدحت 

  ثمانية عشر 43 سبعة فقط 1 احدى عشر 44 فيصل محمود خلف 
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  ثالث وعشرون 90 سبعة فقط 1 ستة عشر 41 ماشاء هللا عبد الباري 

  ثالثون فقط 03 احدى عشر 44 تسعة فقط 41 هديل حسن 

  ستة وعشرون 91 اربعة عشر 41 اثنا عشر 49 نهى ثاير 

  ستة وعشرون 91 عشرة فقط 43 ستة عشر 41 عبداالله عدنان 

  اثنان وعشرون 99 سبعة فقط 1 خمسة عشر 45 هارون خيام هارون 

  تسعة وعشرون 91 ستة عشر 41 ثالثة عشر 40 غادة فارس خرموش 

  اربعة عشر 41 سبعة فقط 1 سبعة فقط 1 هند عبد الرزاقهبة م 

  ثالث وعشرون 90 تسعة فقط 1 اربعة عشر 41 علي كريم 

  اربعة عشر 41 اربع فقط 1 عشر فقط 43 علي محمد عباس 

  احدى عشر 44 اثنان فقط 9 تسعة فقط 1 علي كامل 

 2105/2102المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات االسم ت

 وكتاب ت ص ك للمصداقة المرقم 09/0/2102في  0049كتابنا  يوسف مذري علي 0

 وكتاب ت ص ك للمصداقة المرقم 5/0/2102في 218كتابنا عيسى حامد ناصر  2

 وكتاب ت ص ك للمصداقة المرقم 29/02/2105في07942كتابنا  وعد حسين كامل  3

 تاب ت ص ك للمصداقة المرقموك 09/00/2105في 05857كتابنا   قصي علي محجوب 5

 وكتاب ت ص ك للمصداقة المرقم 04/02/2105في  02992كتابنا  سعاد محمد ظاهر  2

 وكتاب ت ص ك للمصداقة المرقم 04/02/2105في  02990 كتابنا قيس ياسين علوان  7

 وكتاب ت ص ك للمصداقة المرقم 07/02/2105في  07250كتابنا   مصطفى حسين عبد 8

 وكتاب ت ص ك للمصداقة المرقم 22/02/2105في  07505كتابنا   هند قاسم كامل عجيلم 9

 وكتاب ت ص ك للمصداقة المرقم 22/02/2105في  07504كتابنا  يوسف يعقوب محمود  01

 وكتاب ت ص ك للمصداقة المرقم 27/02/2105في  07287كتابنا   مريم عيسى زوراب 00

 المرقم للمصداقة وكتاب ت ص ك 02/0/2102في  201نا كتاب  سمية عامر عباس 02

         وكتاب ت ص ك للمصداقة المرقم                2102-0-27في  07137 كتابنا   مريم يحيى فاضل كمر 03
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 وكتاب ت ص ك للمصداقة المرقم                        2102-0-27في  07138كتابنا     مشتاق صالح حسين 04

 وكتاب ت ص ك للمصداقة المرقم                        2102-0-30في  2101كتابنا    محمد جمعة خضير عباس 05

 وكتاب ت ص ك للمصداقة المرقم                        2102-0-22في  0204كتابنا    احمد زاهد هادي شباط 02

   

   

 

  2102-2105ترقين قيد 

 المالحظات االسم ت

 5/0/2102في 219 قدمت ترقين كتابنا  ه كريم رزوقي ناصرآي 0

 8/02/2105في  02229كتابنا   بارق نوري الدين كريم 2

 27/02/2105في  07288كتابنا   داود غفران محمد علي 3
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