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العام الدراسي 2019 – 2018
المرحلت األولى  /شعبت ( أ )
موقف الطالب
اسم الطالب

ت

الساعة
اليوم
التاريخ

/

2019/

2019/ /

2019/ /

 1حٌدر كاظم منشد ضمد
2

دانٍح كسٌى شالل فسداٌ

3

رقٌة علً مصلح مهدي

4

سجى حسٌن عباس ساجر

5

ضرغام علً عبد الزهرة عبد
نور

7

فاطًح عهً دسٍٍ عسَىص

8

فاطمة فالح فرحان مجٌد

9

كرار كاظم حمود راضً

 10مرٌم جاسم نصٌف ناصر
 11مرٌم جلٌل براك كركز
 12مرٌم رعد زغٌر نوعً
 13مصطفى عماد غالم حسونً
 14نور الهدى سلمان كاظم حمادي
اسن استاذ المادة

اجنـ داـلـ ـا /قسم داـــ داـبريـ

توقيع استاذ المادة

2019/ /

2019/ /

جـاجـ ججـ جـجـدا

Baghdad University

جـل ججـ داجـجـجـا

College of Languages

قجسجم داــجـ داـبريجـ

Hebrew Department
المرحلت األولى  /شعبت ( ب )

موقف الطالب
اسم الطالب

ت

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

الساعة
اليوم
التاريخ

أحمد ٌحٌى علً شتٌوي
إسراء سالم عبد الرزاق عبد الكرٌم
إسراء محمد عامر عبد هللا
آٌة علً كاظم حسٌن
آٌح يهدي يذًد عطٍح
تبارك ولٌد عباس خضٌر
جنان علً إبراهٌم عبٌد
حسٌن خلٌل إسماعٌل سبتً
رسل عباس عبد الحسن علً
رسول عٌسى كاظم حافظ
زفٍدج يذًد أدًد عهً
زهراء محمد رشٌد محمد
زٌنب سعد علً عبد
زٌنب محسن عباس
سرى سوجر عبد هللا
شسوق يذًد نطفً غاٌة
ضحى منٌر عبد العباس محمد
طارق جهاد محمد عبد
عباس مجيد خليبص عبيد
علً محمد عبد الجلٌل عباس
مصطفى رزاق محسن محمد علً
وسام حسن علٌوي حسٌن
ٌاسس عثد انكسٌى صانخ
اسن استاذ المادة

اجنـ داـلـ ـا /قسم داـــ داـبريـ

/

2019/

2019/ /

2019/ /

توقيع استاذ المادة

2019/ /

2019/ /

جـاجـ ججـ جـجـدا

Baghdad University

جـل ججـ داجـجـجـا

College of Languages

قجسجم داــجـ داـبريجـ

Hebrew Department
المرحلت األولى  /شعبت ( ج )

موقف الطالب
ت

اسم الطالب

الساعة
اليوم
التاريخ

/

2019/

2019/ /

2019/ /

 .24أدًد انسٍد أتى انغٍط انسٍد
 .25براءة غسان علً مسعود
 .26تبارك حسٌن جاسم افضاله
 .27تًازا عثاض فاضم
 .28جمان فاضل بعرور فلك
 .29رفاه نجم عبد هللا لفته
 .30زقٍح جًال جثاز جاسى
 .31رقٌة مجٌد كاظم ثامر
 .32زٌنة عالء الدٌن رشٌد محً الدٌن
 .33سجى جاسم محمد حسٌن
 .34شمس إبراهٌم محمود إبراهٌم
 .35طٌبة أحمد فخري رشٌد
 .36طٌبة منصور ٌحٌى منصور
 .37عهً نطٍف زاهً عىٌد
 .38يصطفى عص اندٌٍ فاضم عثٍد
 .39مواهب صالح هراط فارس
اسن استاذ المادة

اجنـ داـلـ ـا /قسم داـــ داـبريـ

توقيع استاذ المادة

2019/ /

2019/ /

جـاجـ ججـ جـجـدا

Baghdad University

جـل ججـ داجـجـجـا

College of Languages

قجسجم داــجـ داـبريجـ

Hebrew Department
المرحلت األولى  /شعبت ( د )

موقف الطالب
ت

اسم الطالب

الساعة
اليوم
التاريخ

/

2019/

2019/ /

2019/ /

 .40أدًد خاند سهًاٌ َجى
 .41إسراء عبد حلو حٌدر
 .42أسعد حامد منشد غلٌم
 .43آٌاخ زعد جثاز دسٍٍ
 .44آٌة عباس إبراهٌم ألفت
 .45حسٌن علً موسى حسٌن
 .46رانٌا سمٌر نجم هراطة
 .47زواٌ أَىز صثاح ذٌاب
 .48زهراء سلمان حمٌد عناد
 .49زهراء ولٌد شمخً جبر
 .50سٌف الدٌن فاضل مالغً عبد
 .51شذى عدنان محمود نجم
 .52صفا هاشم صدام هاشم
 .53فاطمة عباس انعٌمه داود
 .54قاسى صادة يسهىٌ يُرز
 .55يسٌى زافد الشو عهً
 .56هدى خالد حمٌد غرٌب
 .57هال دسٍٍ عثد انسضا يصتاٌ
ٌ .58اسس أٌاد أدًد دسٍٍ
اسن استاذ المادة

اجنـ داـلـ ـا /قسم داـــ داـبريـ

توقيع استاذ المادة

2019/ /

2019/ /

