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  ستة وعشرون 01 أربعة عشر 73 إثنى عشر 70 وليد ناصر حسين محمد  .109

  خمسة وثالثون 53 سبعة عشر 71 ثمانية عشر 71 يقين شهاب احمد كرجي  .143

  ستة وعشرون 01 نيةثما 1 ثمانية عشر 71 سيف باسم كامل  .141

سماهر مظفر عبد هللا   .146
 عطية

  ثالثة وثالثون 55 أربعة عشر 73 تسعة عشر 71

  سبعة وعشرون 01 إثنى عشر 70 خمسة عشر 73 حقي اسماعيل محمد  .140

  ثالثة وثالثون 55 خمسة عشر 73 ثمانية عشر 71 سرمد عزيز جميل جسام  .144

  ستة وعشرون 01 عشرإحدى  77 خمسة عشر 73 سلمان داود خير حسين  .145

  أربعة وثالثون 53 ستة عشر 71 ثمانية عشر 71 رقية داود فرحان احمد  1

  أربعة وعشرون 03 أربعة عشر 73 عشرة 72 رغد ابراهيم داود 

  خمسة وعشرون 03 خمسة عشر 73 عشرة 72 عمر حافظ محمود 

  ا

 الطلبة المستضافون الينا من الجامعات العراقية 

 
 عيل محمدحقي اسما

     

من 
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 العبور ياخذ من قوائم الحضور

  ثالثون 52 اربعة عشر  73 ستة عشر  71 حذيفة اياد اسماعيل 1

  ثالثة وثالثون  55 اربعة عشر  73 تسعة عشر  71 صاحب مدحت محمد علي 

  ون اثنان وثالث 50 ستة عشر  71 ستة عشر  71 عائشة خميس محمود 

  اثنان وثالثون  50 خمسة عشر  73 سبعة عشر  71 فاطمة صباح عباس 

  سبع وعشرون  01 خمسة عشر  73 اثنا عشر  70 كرار جاسم محمد 

  اثنان وثالثون  50 ستة عشر 71 ستة عشر 71 محمد قاسم راضي 

  ثمانية عشر  71 ثمانية  1 عشرة 72 سرمد عادل 

         

         

         

         

         

         

         

         

 6315/6312المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات  االسم ت

 وكتاب ت ص ك المرقم  71/7/0271في7731كتابنا يوسف مذري علي 1

 وكتاب ت ص ك المرقم 3/7/0271في021كتابنا عيسى حامد ناصر  6

 وكتاب ت ص ك المرقم 01/70/0273في71131كتابنا وعد حسين كامل  0

 وكتاب ت ص ك المرقم 01/70/0273في  71133كتابنا  حوراء صالح جاسم 4

 وكتاب ت ص ك المرقم 71/77/0273في 73131كتابنا  قصي علي محجوب 5

 وكتاب ت ص ك المرقم 73/70/0273في  71110كتابنا  سعاد محمد ظاهر  2

 وكتاب ت ص ك المرقم 73/70/0273ي ف 71117 كتابنا قيس ياسين علوان  7

 وكتاب ت ص ك المرقم 71/70/0273في  71037كتابنا  مصطفى حسين عبد 8
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 وكتاب ت ص ك المرقم 00/70/0273في  71373كتابنا  مهند قاسم كامل عجيل 9

 وكتاب ت ص ك المرقم 00/70/0273في  71373كتابنا  يوسف يعقوب محمود  13

 وكتاب ت ص ك المرقم 01/70/0273في  71111بنا كتا مريم عيسى زوراب 11

 وكتاب ت ص ك المرقم 70/7/0271في  172كتابنا  سمية عامر عباس 16

 وكتاب ت ص ك المرقم                                        كتابنا  مريم يحيى فاضل كمر 10

   

   

   

   

   

   

 

  6312-6315ترقين قيد 

 اتالمالحظ 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 

   ت

1   

6   
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