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 صحة صدور االعدادية  سنة التخرج التقدير  المعدل الدور  الجنس  الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة ت
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 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  614026 الثاني  ذكر  عراقي  شيحان عبد شيحان فياض  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .7

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 متوسط  614021 الثاني  ذكر  عراقي  علي هذال حميد هذال  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .8

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 مقبول  464620 الثاني  ذكر  عراقي  عماد عباس ماضي غضيب  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .9

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 مقبول  464872 الثاني انثى  عراقية  هبة صباح محسن فليح  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .11

 لم ترد صحة الصدور  1122/1121 مقبول  474884 الثاني ذكر  عراقي  محمد هالل خزعل خضير  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .11

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 مقبول  484886 الثاني ذكر  عراقي  عمار صالح علي حمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .12

 ثبت صحة الصدور  1122/1121 مقبول 444024 الثاني  انثى  عراقية  سمر سهيل مجيد حسن  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .13
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