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 2018/2019قوائم طلبة المرحلة االولى شعبة ـ أ ـ العام الدراسي 
 

 المالحظات اسم الطالب  ت

 تعدٌل ترشٌح 25/2/2018 فً 1383 حسب االمر 2017/2018راسبة بالغٌاب  ابتهال كرٌم خضر عباس  1

 فً 6265 من اللغات الى االداب جامعة  بغداد حسب االمر 2018/2019للعام 

5/11/2018  

كلٌة التربٌة للبنات الى كلٌة اللغات للطلبة / اعادة ترشٌح من الجامعة العراقٌة  االء حسٌن عبد هللا موسى  2

  15/11/2018 فً 6606المقبولٌن  حسب االمر 

  25/2/2018 فً 1383 حسب االمر 2017/2018راسبة بالغٌاب  احمد اسماعٌل محمٌد حسن  3

  احمد سامً وحٌد كاظم  4

  ازل رعد فاضل عباس 5

  اساور علً حسٌن علوان  6

  19/11/2018 فً 6671 حسب االمر 2018/2019نقل من الفرنسً الى التركً  اسراء غسان عبد الحمٌد احمد  7

8   

  اسٌل ساهر علً ٌعقوب  9

 المواد المطالب بها قواعد،استٌعاب،محادثة،علم صوت 2017/2018راسب بالمواد  امٌر علً محمد جواد  10

 ،امالء

 تم استثناءة من 25/2/2018 فً 1383 حسب االمر 2017/2018راسبة بالغٌاب  انور حسن سعود عبٌد  11

 فً 2423/ط. لكونه مؤجال حسب االمر ش2017/2018امر الرسوب بالغٌاب للعام 

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب  4/4/2018

12   

  27/1/2019 فً 27 حسب االمر 2018/2019مؤجلة للعام الدراسً  اٌة سالم علً حمادي 13

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019 بالغٌاب هراسب اٌة عباس هلٌب خلف  14

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019 بالغٌاب ةراسب اٌة عماد حامد  15

 6885 لقبولها فً الجامعة المستنصرٌة حسب االمر 2018/2019الغاء قبول للعام  براق مؤٌد فرمان حمٌد  16

  27/11/2018فً 

  تاره صباح كرٌم علً  17

  تبارك كرٌم عطٌة جلٌهم  18

 لقبولها فً جامعة 7/11/2018 فً 6361 حسب االمر 2018/2019مرقنة قٌد  تقى رافع شرٌف ذنون  19

 اربٌل  / جٌهان 

بغداد / من اللغات الى الكلٌة التقنٌة االدارٌة 2017/2018تعدٌل ترشٌح للعام  ثامر رشٌد ابراهٌم محمد  20

  5/11/2018 فً 6265الرصافة جامعة التقنٌة الوسطى حسب االمر 

 30/1/2018 فً 803 لقبولهم متاخرٌن حسب االمر 2017/2018مؤجل للعام  حمزة محمد كاظم موسى  21

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب 

  30/1/2018 فً 21 حسب االمر 2017/2018مؤجله للعام  حنٌن صالح حسن لفته 22

  حنٌن نبراس عبد اللطٌف ابراهٌم  23

كلٌة التربٌة للبنات الى كلٌة اللغات / اعادة ترشٌح من الجامعة العراقٌة  حنٌن نوري ناصر جواد  24

  15/11/2018 فً 6606 حسب االمر 2018/2019

  19/11/2018 فً 6671 حسب االمر 2018/2019نقل من التركً الى االلمانً  حوراء حسن جعفر علٌوي  25

  دانٌة منٌر رزاق جعفر  26

  21/11/2018 فً 6719نقل من التركً الى االنكلٌزي حسب االمر  دانٌه حسن مندٌل حسن 27

بغداد / من اللغات الى الكلٌة التقنٌة االدارٌة 2017/2018تعدٌل ترشٌح للعام  دٌالن اسماعٌل خلٌل ابراهٌم  28

  5/11/2018 فً 6265الرصافة جامعة التقنٌة الوسطى حسب االمر 

  ذو الفقار حامد عبد زٌد علً  29

 المواد المطالب بها قواعد،استٌعاب،علم صوت،قراءة 2017/2018راسب بالمواد  رسل صفاء خلٌل ابراهٌم  30

 لقبولها فً 19/11/2018 فً 6688 حسب االمر 2018/2019مرقنة القٌد للعام 

 كلٌة االمام االعظم قسم القانون 
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  رقا رعد عبد الكرٌم عبد الباقً  31

 2017/2018قبول الطلبة من اصحاب الشهادات المعادلة خرٌجً السنة الدراسٌة  رند جاسم ابراهٌم صالح  32

 حسب الحدود الدنٌا للقسم وحسب االمر االداري 2018/2019وقبول العام الدراسً 

 حسب 2018/2019 ، نقل من التركً الى االلمانً للعام 2/12/2018 فً 7021

  وحسب رغبتها 3/12/2018 فً 7078االمر االداري 

  زهراء طً علً عاتً  33

 من اللغات الى التربٌة االساسٌة الجامعة 2018/2019تعدٌل ترشٌح للعام  زهراء عدنان خلف هندي 34

  5/11/2018 فً 6265المستنصرٌة حسب االمر 

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019 بالغٌاب ةراسب زهراء علً كاظم راضً 35

 بناءا 23/1/2019 فً 590 حسب االمر 2018/2019مرقنة قٌد للعام الدراسً  زهراء عمار علٌوي عسل  36

 قسم القانون / على طلبها لقبولها فً كلٌة المامون الجامعة 

  زٌنة سعٌد لطٌف جاسم  37

 بناءا على طلبه 8/1/2019 فً 95 حسب االمر 2018/2019مرقن القٌد للعام  سجاد حٌدر عزٌز مزعل  38

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / لقبوله فً جامعة بغداد 

  سجاد سامً رزاق عتر  39

  سجاد نصٌر جاسم محمد  40

  سجى منٌر خضٌر عباس 41

العزٌزٌة جامعة واسط /  من اللغات الى التربٌة االساسٌة 2018/2019تعدٌل ترشٌح  سرى جبار سلمان حمد  42

  5/11/2018 فً 6265حسب االمر 

  المواد المطالب بها استٌعاب،محادثة،قراءة،امالء2017/2018راسب بالمواد  سٌف حٌدر جبر عبد الحسن  43

  12/2/2019فً  (47) حسب االمر 2018/2019مؤجلة للعام   شذى فؤاد دحام جامل 44

  19/11/2018 فً 6671 حسب االمر 2018/2019نقل من االنكلٌزي الى التركً  شهد عبد الرزاق طالب امٌن  45

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019 بالغٌاب ةراسب شٌماء عبد هللا نوري حمزة  46

  ضحى وسام قاسم محسن  47

 19/11/2018 فً 6671 حسب االمر 2018/2019نقل من التركً الى االسبانٌة  طٌبة رسول مجٌد سعٌد  48

  علً احمد مهدي خلف  49

 المواد المطالب بها قواعد،محادثة ،علم 2017/2018راسب بالمواد  عمار حٌدر سعٌد مجٌد  50

 15/11/2018 فً 6609 حسب االمر 2018/2019صوت،قراءة،امالء مرقن القٌد 

 لقبوله فً كلٌة االدارة واالقتصاد جامعة بغداد  

  غدٌر حسٌن جبار محسن  51

  فاطمة احمد ابراهٌم محمود 52

 بناءا 22/1/2019 فً 536 حسب االمر 2018/2019مرقنة قٌد للعام الدراسً  فاطمة الزهراء عبد الرضا جلٌل عباس  53

 2018/2019 بالغٌاب ةراسبالدراسة المسائٌة / على طلبها لقبولها فً كلٌة االداب 

 3/2/2019 فً 930حسب االمر 

  19/11/2018 فً 6671 حسب االمر 2018/2019نقل من التركً الى االٌطالً  فاطمه طالب نافع عارف  54

  19/11/2018 فً 6671 حسب االمر 2018/2019نقل من التركً الى االٌطالً  كرستٌنا باسم شمو بٌبو  55

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب  محمد فالح حسن حمد  56

  محمد كرٌم محمد محمود  57

  محمد منٌر علوان حسٌن  58

  مخلد عدنان عبد العزٌز شهاب  59

 30/1/2018 فً 803 لقبولهم متاخرٌن حسب االمر 2017/2018مؤجل للعام  مروان صالح حمزة صكر عمر  60

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب 

  مرٌم جمعة عبد هللا عنٌفص  61

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019 بالغٌاب ةراسب مرٌم عبد الخالق جاسم حمادي 62

  مرٌم مهدي محمد حسن  63

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019 بالغٌاب ةراسب مرٌم ناجح حسٌن مهدي  64
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  مها ولٌد احمد صبار  65

 من اللغات الى التربٌة االساسٌة الجامعة 2018/2019تعدٌل ترشٌح للعام  مهى علً خلف عٌال  66

  5/11/2018 فً 6265المستنصرٌة حسب االمر 

  نبأ عدي علً عبد الحسٌن  67

  19/11/2018 فً 6671 حسب االمر 2018/2019نقل من التركً الى االٌطالً  نور عدي جبار حسن  68

الجامعة المستنصرٌة /  من اللغات الى التربٌة االساسٌة 2018/2019تعدٌل ترشٌح  نور ماجد رشٌد كاظم  69

  5/11/2018 فً 6265حسب االمر 

  هاشم شاكر ٌاس عسل  70

 بناءا على 26/12/2018 فً 7726 حسب االمر 2018/2019تم ترقٌن قٌدها  هدى كامٌران عدنان غالم  71

 كلٌة اللغات والعلوم االنسانٌة / طلبها لقبولها فً جامعة كرمٌان 

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019 بالغٌاب ةراسب ورد الزهراء ناصر عبد هللا محمد  72

  9/12/2018 فً 7265 حسب االمر 2018/2019قبول موازي  حوراء حٌدر هاشم منشد  73

 وحسب االمر 16/12/2018 فً 245 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد  نجم عبد هللا عربٌد محمد  74

 واحتساب 10/1/2019فً  ( 162 )االداري الخاص بتسجٌل كلٌة اللغات ذي العدد 

سنوات عدم رسوب كون  ( 2015/2016 ( ) 2014/2015 )السنتٌن الدراسٌتٌن 

عدم مباشرته فً الدراسة امر خارج عن ارادته وٌتم احتساب سقف زمنً جدٌد له 

فً  ( 4631/ 5ت م  )فً سنة العودة استنادا الى كتاب وزارة التعلٌم العالً المرقم 

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب  21/6/2018

 راسب 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  ابراهٌم احمد محمود عباس  75

  3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب 

 راسب 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  احمد جمٌل علوان جٌاد  76

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب 

 راسب 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  عبد هللا احمد صالح عبد هللا  77

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب 

راسب  9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  عبد المحسن خلٌل ابراهٌم  78

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب 

 راسب 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  علً امٌر جابر سراج  97

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب 

 واعتبار السنة الدراسٌة 3/2/2019 فً 922حسب االمر  (القناة العامة ـ القبول المركزي  ) استبرق علً عطار عرٌف  80

  سنة تاجٌل بحقهم لقولهم متاخرٌن 2018/2019

 واعتبار السنة الدراسٌة 3/2/2019 فً 922حسب االمر  (القناة العامة ـ القبول المركزي  ) عبد الرحمن شهاب علً عبد القادر  81

  سنة تاجٌل بحقهم لقولهم متاخرٌن 2018/2019
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 2018/2019قوائم طلبة المرحلة االولى شعبة ـ ب ـ العام الدراسي 
  

 المالحظات اسم الطالب ت

 ةراسب 25/2/2018 فً 1383 حسب االمر 2017/2018راسبة بالغٌاب  االء محمد عجمً محان  1

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب 

  ابراهٌم خلٌل حسٌن ناصر  2

 حسب الحدود الدنٌا للعام 26/2/2018 فً 1447تم قبوله حسب االمر  احمد مخلص حجاب نجم  3

 2014/2015 على ان ٌتم احتساب السنتٌن الدراسٌتٌن 2014/2015الدراسً 

 سنوات عدم رسوب للطلبة كون ان عدم مباشرتهم بالدراسة 2015/2016و 

 سنة تاجٌل بحقهم تم 2017/2018امر خارج عن ارادتهم وتعد السنة الدراسً 

 حسب االمر 2017/2018معالجة حاالت الطلبة وتقرر قبوله للعام الدراسً 

 حسب االمر 2018/2019 مرقن القٌد للعام 31/5/2018 فً 3718/ط.ش

/  لقبوله فً كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 12/11/2018 فً 6510/ ط.ش

 جامعة كركوك 

 3/6/2018 فً 3780 حسب االمر 2017/2018تم الغاء قبوله للعام الدراسً  احمد هشام علً طه 4

الملغى قبولهم من  )لعدم تزوٌده بوثٌقة الدراسة االعدادٌة ، تقرر تسجٌل الطلبة 

فً  . 2017/2018للعام الدراسً  (كلٌتنا لعدم جلب الوثٌقة الدراسٌة االعدادٌة 

 سنة رسوب بحقه تم ترقٌن قٌده 2017/2018قسمنا وتم اعتبار السنة الدراسٌة 

 بناءا على طلبه 29/12/2018 فً 7795 حسب االمر 2018/2019للعام 

 لقبوله فً كلٌة المامون الجامعة 

  ادٌان وائل فالح محمد 5

 فً 6638/ط. حسب االمر ش2018/2019مرقنة القٌد للعام الدراسً  اسٌل علً عبد الكرٌم عباس 6

 جامعة بغداد /  لقبولها فً كلٌة التربٌة للبنات 19/11/2018

  امٌر رائد جبار حسن  7

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب  اوس حاتم احمد حمزة  8

 فً 7734 حسب االمر 2018/2019تم ترقٌن قٌدها للعام الدراسً  اٌة ثامر عبد الرحمن محمد  9

 كلٌة القانون /  بناءا على طلبها لقبولها فً كلٌة الحكمة الجامعة 26/12/2018

  اٌة عبد الرسول محمد كاظم  10

  اٌمن شهاب احمد رشٌد  11

  بشائر صالح حسٌن فٌاض 12

  بٌداء ثامر عاصم محً الدٌن  13

 لقبولهم 30/1/2018 فً 803 حسب االمر 2017/2018مؤجله للعام الدراسً  بٌداء جمال حسٌن حٌاوي  14

 من اللغات الى كلٌة القانون والعلوم 2018/2019متاخرٌن تعدٌل ترشٌح 

  5/11/2018 فً 6265السٌاسٌة قسم القانون جامعة االنبار حسب االمر 

  تبارك غانم معٌوف حسون 15

  تبارك هوٌدي جاسم علوان  16

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب  حسن عبد الكرٌم حسن كعٌد  17

 فً 7439 حسب االمر 2018/2019تم ترقٌن قٌده للعام الدراسً  حسٌن طارق مجٌد خلف 18

جامعة بغداد ـ / بناءا على طلبة لقبوله فً كلٌة االدارة واالقتصاد 17/12/2018

 الدراسة المسائٌة 

  حنٌن صالح هاشم رشٌد 19

  دالٌا نهاد طارق خلٌل  20

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019 بالغٌاب ةراسب دعاء جمٌل فاروق جمٌل  21

  دٌنا احمد مدحت ٌاسٌن  22

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب  دٌنا معروف احمد محمد  23

 ةراسب 25/2/2018 فً 1383 حسب االمر 2017/2018راسبة بالغٌاب  رانٌة عامر فلٌح حسن  24
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 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب 

  رقٌة رٌاض عبد الرسول رضا  25

 لقبولهم 30/1/2018 فً 803 حسب االمر 2017/2018مؤجله للعام الدراسً  روناك اكرم فاروق عبد الكرٌم  26

 متاخرٌن 

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019 بالغٌاب هراسب زهراء ثائر وهاب حسٌن  27

  30/1/2018 فً 21 حسب االمر 2017/2018مؤجلة للعام  زهراء خمٌس جسام محمد  28

  زهراء كاظم شافً زغٌر  29

  زٌنب علً محسن كاظم 30

 2017/2018 ومؤجلة للعام 1/2/2018من الطلبة المتاخرٌن عن التسجٌل قبل  زٌنة ابراهٌم سلطان حسن  31

  30/1/2018 فً 822امر القبول 

  19/11/2018 فً 6671 حسب االمر 2018/2019نقل من الفرنسً الى التركً  سارة علً عبد السالم محمد  32

  سجاد حكٌم حمزة حسن  33

  19/11/2018 فً 6671 حسب االمر 2018/2019نقل من الفرنسً الى التركً  سمر ضٌاء قاسم رضا  34

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019 بالغٌاب ةراسب سها سالم محمود كرٌم  35

 930 حسب االمر 2018/2019 بالغٌاب ةراسب 2017/2018راسبة بالمواد  شهد غانم عبد الجبار عباس  36

 3/2/2019فً 

  شهالء فاضل كاظم محمود  37

  شٌماء احمد حسن فلٌح  38

  شٌماء كرٌم علٌوي خمٌس 39

  صفا قاسم فاضل عباس 40

الجامعة العراقٌة الى كلٌة / معدل ترشٌحها من كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة  طٌبة عادل فرج غٌدان  41

 فً 6972 حسب االمر 2018/2019قسم التركً للعام الدراسً / اللغات 

  2017/2018 حسب الحدود الدنٌا للعام الدراسً 28/11/2018

  عباس علً عبد هللا باكً  42

  عبد الرحمن حازم محمد ابراهٌم  43

  عبد العزٌز عبد الرحمن عبد االله عبد  44

 المواد المطالب بها قواعد،استٌعاب،محادثة،علم 2017/2018راسب بالمواد  عبد هللا حافظ غضبان ابراهٌم  45

 صوت،امالء

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب  عبد هللا سلمان ماشً والً  46

  عذراء كامل مصعب نجم 47

  علً عباس حسٌن لطٌف  48

  علً عبد الكرٌم جبار مجٌسر  49

 19/11/2018 فً 6670 حسب االمر 2018/019 (موازي  )قبول مركزي  علً عصام احمد علً  50

  21/11/2018 فً 6745نقل من التركً الى االسبانً حسب االمر 

 

51                                                       

  غدٌر كرٌم كاظم شنٌن

  27/1/2019 فً 27 حسب االمر 2018/2019مؤجل للعام الدراسً  غٌث محمد رشٌد حسن  52

  فاطمة احمد حسٌن مجٌد  53

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019 بالغٌاب ةراسب فاطمة محمد عزٌز رحمان  54

  محمد خمٌس ابراهٌم جدٌع  55

56   

 مرقن القٌد 25/2/2018 فً 1383 حسب االمر 2017/2018راسب بالغٌاب  مسلم حسٌن حمزة كطاف  57

 بناءا على طلبه لقبوله 31/12/20198 فً 7871 حسب االمر 2018/2019

 فً الجامعة المستنصرٌة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

  مصطفى عماد مهدي علك  58

  مصطفى علً عبد الجبار عجه 59

 تعدٌل 25/2/2018 فً 1383 حسب االمر 2017/2018راسبة بالغٌاب  مصطفى عودة عبد هللا طاهر  60



 

 
 

 
 
 

 جـاجـجججـ  جـجـدا  
 جـلجججـ داجـجـجـا  

 دالت لـ   قجسجم داــجـ
 
 

 

Baghdad University    
 

College of Languages 
 

Department of Turkish  Language 

 6265 من اللغات الى القانون جامعة الكوفة حسب االمر 2018/2019ترشٌح 

  5/11/2018فً 

  مالك محمد مظفر حسٌن  61

 تعدٌل 25/2/2018 فً 1383 حسب االمر 2017/2018راسبة بالغٌاب  نجمة حسن علً عبد  62

جامعة كربالء /  من اللغات الى كلٌة االدارة واالقتصاد 2018/2019ترشٌح 

  5/11/2018 فً 6265حسب االمر 

  المواد المطالبة بها قواعد،علم صوت،قراءة 2017/2018راسبة بالمواد  ندى نبٌل صباح حمٌد  63

  نور الزهراء طه ثجٌل صحن 64

جامعة بغداد /  لقبولها فً كلٌة االداب 2018/2019الغاء قبولها للعام الدراسً  نور رعد ٌونس رشٌد  65

  2/12/2018 فً 7017حسب االمر االداري 

  نور منٌر ناطق ناجً  66

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019 بالغٌاب ةراسب نورٌن صبري جبر جالل  67

 تعدٌل 25/2/2018 فً 1383 حسب االمر 2017/2018راسبة بالغٌاب  هاجر امٌر سٌد حبٌب 68

 من اللغات الى كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة 2018/2019ترشٌح للعام 

  5/11/2018 فً 6265الجامعة العراقٌة 

 2017/2018راسبة بالمواد  هبة حاتم عبد الحسٌن مهدي  69

  هدى فؤاد ابراهٌم خلف 70

 تعدٌل 25/2/2018 فً 1383 حسب االمر 2017/2018راسبة بالغٌاب  هدٌل مجٌد كرٌم حسٌن  71

قسم المعلم الصفوف / من اللغات الى التربٌة االساسٌة 2018/2019ترشٌح 

  5/11/2018 فً 6265االولٌة الجامعة المستنصرٌة حسب االمر 

 ةراسب 25/2/2018 فً 1383 حسب االمر 2017/2018راسبة بالغٌاب  هدٌل هادي منشد طاهر  72

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب 

  هنادي عادل ابراهٌم شوكت  73

  9/12/2018 فً 7265 حسب االمر 2018/2019قبول موازي  غدٌر محمد حسٌن امٌن  74

  19/11/2018 فً 6670 حسب االمر 2018/019 (موازي  )قبول مركزي  اٌات مالك سلمان حسن  75

دور ثالث  (قناة ضحاٌا العملٌات االرهابٌة  ) 2018/2019قبول العام الدراسً  طٌبة محمد علً سعٌد كاطع  76

  16/12/2018 فً 7383حسب االمر 

 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  علً نصٌر جاسم نصٌف  77

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب 

 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  نور الهدى كرٌم سٌد بدر  78

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسبه بالغٌاب 

 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  علً شهاب حمد خلف  79

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب 

 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  غزوان عٌسى احمد بشكة  80

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب 

 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  ورود محمد حمودي  81

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسبة بالغٌاب 

 فً 926  حسب االمر2018/2019 (ضحاٌا النظام السابق / قناة ذوي الشهداء  ) مرٌم سعد عبد السٌد عٌدان  82

  سنة تاجٌل بحقها لقولهم متاخرٌن 2018/2019 واعتبار السنة الدراسٌة 3/2/2019

  حسب 2018/2019 (الدور الثالث / االخطاء العسكرٌة / قناة ذوي الشهداء  ) مهٌمن عامر محسن علً  83

 سنة تاجٌل بحقه 2018/2019 واعتبار السنة الدراسٌة 3/2/2019 فً 927االمر

 لقولهم متاخرٌن 

 فً 924  حسب االمر2018/2019 (نتائج االعتراضات / قناة القبول المركزي  ) محمد قاسم خرٌبط خٌون 84

  سنة تاجٌل بحقه لقولهم متاخرٌن2018/2019 واعتبار السنة الدراسٌة 3/2/2019

 
 
 


