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 توقيع استاذ المادة اسن استاذ المادة

  

        
 
 
 



 

 
 

 

 

 جـاجـجججـ  جـجـدا  
 جـلجججـ داجـجـجـا  

 قجسجم داــجـ داـبريجـ
 
 

 

Baghdad University    
 

College of Languages 
 

Hebrew Department 

 قسم داـــ داـبريـ/ اجنـ داـلـ ـا

 
(   ب  )شعبت  / رابعتالمرحلت ال

 

 

ت 

 

اسم الطالب 

 موقف الطالب

      الساعة

     اليوم 

 2018/   /    2018/   /    2018/   /    2018/   /    2018 / /       التاريخ

     آٌح عادل دُش يذًد   .21

     تاسى دايد شهاب أدًد   .22

     تشار صالح كاظى دسٍٍ   .23

     سارج سعدوٌ عهً جاسى   .24

     سىساٌ جىدخ غالو كاكا خاٌ   .25

      عهً يىفق عثد انًُعى يهدي  .26

     فاطًح عثاس ذىنه عثىد   .27

      يذًد كزٌى كشٍش يذًد  .28

      يزواٌ طانة دسٍ ادهاو  .29
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