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ت
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اسم الطالب
ابتسام محمد حسٌن عودة
احمد ابراهٌم جاسم حمد
احمد حمودي مهدي حسٌن
ازهار نصٌف مجٌد
امنة خالد خلف محمد
بتول رافد محسن عٌدان
حسام حمادي احمد
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حسٌن جهاد فلٌح حسن
حسٌن رعد كامل هالمة
حسٌن طالل عبد الجلٌل صخٌل
حنٌن سعد كرٌم علً
حٌدر حسٌن حمزة عبد حسٌن
خطاب محمد شٌحان خلف
دٌمة محمد كاظم حمودي
ربا مثنى جبار حبٌب
رسول جبار سعٌد سالم
رسول حٌدر محمد امٌن حمٌد
رفل رٌاض محمد عبد الوهاب
رٌام طارق احسان
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زهراء سالم حسٌن كاس مراد
زهراء عمار ٌحٌى
سارة سالم هلٌل كطٌف
سارة هلٌل خشٌن علً
شمس مازن ذٌاب احمد
علً كرٌم حسٌن حمودي
علٌاء كرٌم حسون رجاء
فاطمة حسن زاٌر جبر
فاطمة رعد نجم عبود
محمد قاسم عطٌة موسى
مروة باسم خضٌر ٌاس
مرٌم حسام الدٌن جواد

المالحظات

محملة قواعد  ،مقدمة فً االدب
راسب بالمواد  2018/2017تم ترقٌن قٌده للعام الدراسً  2018/2017حسب
االمر  5752فً  2018/10/8لرسوبهم فً مواد التحمٌل (عودة مرقن قٌد )
المواد المطالب بها نحو،محادثة ،ترجمة سٌاسٌة ،ترجمة علمٌة،شعر،نظرٌات
لغة،عربً،انكلٌزي ،مواد تحمٌل المرحلة الثانٌة مدخل الى الترجمة تم عودته
الى مقاعد الدراسة  2019/2018حسب االمر  7266فً  2018/12/9راسب
بالغٌاب  2019/2018حسب االمر  930فً 2019/2/3
محمل انشاء
محمل انشاء  ،انكلٌزي

محمل محادثة  ،مدخل الى الترجمة

راسب بالمواد  2018/2017تم ترقٌن قٌدها للعام الدراسً  2018/2017حسب
االمر  5752فً  2018/10/8لرسوبهم فً مواد التحمٌل ( عودة مرقن قٌد )
المواد المطالبة بها نحو  ،استٌعاب ،محادثة ،ترجمة سٌاسٌة  ،ترجمة علمٌة ،
شعر ،نظرٌات لغة  ،عربً  ،انكلٌزي ومواد تحمٌل المرحلة الثانٌة قواعد
ومدخل الى الترجمة تم عودتها الى مقاعد الدراسة  2019/2018حسب االمر
 7266فً  2018/12/9تم ترقٌن قٌدها للعام الدراسً  2019/2018حسب
االمر  221فً  2019/1/13بناءا على طلبها لقبولها فً كلٌة التراث الجامعة /
قسم االدارة .
محمل قواعد  ،انشاء

محمل انشاء وانكلٌزي
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مسرة كرٌم وهٌب
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39

مصطفى عامر رحمان دوٌج
مهند حسٌن محسن جبار
موج اٌاد شالل شٌاع
نرجس غازي ثجٌل معله
نرجس ٌاسر عبود فنجان
نور حٌدر كرٌم جاسم
هال نبٌل عبد الغفور عبد المجٌد

Department of Turkish Language

راسب بالمواد  ( 2018/2017سنة عدم رسوب) المواد المطالبة بها استٌعاب،
محادثة  ،انشاء ،ترجمة سٌاسٌة  ،ترجمة علمٌة ،شعر،نظرٌات لغة  ،عربً ،
انكلٌزي ومواد تحمٌل المرحلة الثانٌة قواعد ومدخل الى الترجمة  ،عودة مرقنة
قٌد  2019/2018حسب االمر  7266فً  2018/12/9راسب بالغٌاب
 2019/2018حسب االمر  930فً 2019/2/3
محمل انشاء

راسب بالغٌاب  2019/2018حسب االمر  930فً 2019/2/3
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اسم الطالب
احمد باهر زٌنل عابدٌن
اٌة اكرم ابراهٌم جاسم
بتول عدنان برٌس
براء بالل حافظ سعٌد
بالل علً عطٌة رداد
جٌهان جمال عزة رشٌد
حسن محمود حسن عبد هللا
حسن هادي دشر طعمة
حسٌن رضوان سمٌن شكر
حنٌن قاسم جواد كاظم
حنٌن محسن عبد اللطٌف
حوراء عباس محمد حسٌن
دعاء طه مخلف عبد هللا
زهراء باسل امٌر
زهراء داود سلمان كاطع
زهراء محمد سوادي كرٌدي
زٌنب عادل قصاب شٌحان
سجى علً قدوري رحومً
سوران فائق كرٌم حسن
شهد عبد الصاحب العٌبً عرٌبً
صابرٌن شاكر موسى علً
صمٌم حٌدر عبد جابر
ضحى طارق امتانً هانً
طٌبة فالح كزار محمد
عبد هللا محمد صبحً عبد الجلٌل
علً ثجٌل علً حسن
عمار غزوان فٌصل محمد صبري
فاطمة عبد الرحمن مجٌد نخٌالن
فرقان سعد حسٌن خلٌل
لٌث جعفر صالح حزام
لٌث حسن احمد ٌاسٌن
محمد طه ٌاسٌن جواد
محمد محمود ناٌف محمود
مصطفى رحٌم عبد علً حسن
مها علً كطان شذر
نور سالم عبد زٌد
وسق رشٌد حٌدر شٌاع
منذر دلول خرٌبط معن
مروة احمد مهدي

المالحظات
محمل مقدمة فً االدب

محملة قواعد
محملة انشاء
محمل مقدمة فً االدب

محملة انشاء  ،مقدمة فً االدب

محمل قراءة
محمل قواعد
محمل انكلٌزي
محمل انشاء

محمل انشاء ومقدمة فً االدب
عودة مرقن قٌد للعام  2019/2018حسب االمر  7266فً  2018/12/9راسب
بالغٌاب  2019/2018حسب االمر  930فً 2019/2/3
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اسم الطالب
ابراهٌم سعٌد حسن فهد
احمد حسٌن علً صالح
اسٌل عزٌز نعمة ثابت
بهاء صالح الدٌن عبد الجبار
جعفر شاكر جاسم حمود
جمال كرٌم عباس
حاتم كرٌم جواد علً
حسٌن محمد جاسم احمد
حسٌن مهدي بدر لفته
حٌدر مثنى ناجً حمزة
رونق ربٌع رشاد سلٌم
زٌنب احمد مجٌد عبد علً
زٌنب جواد كاظم عاشور
زٌنب حسام الدٌن ابراهٌم عباس
زٌنب حسن مذخور مهاوي
ضحى ابراهٌم عبد العظٌم كاظم
عبد هللا عماد حسٌن فزع
عذراء سعد محمد ناصر
علً زٌد علً
علً عبد الستار عبد حمٌد
علً فوزي فخري خلٌل
غدٌر كرٌم مرتضى خلٌل
غفران احمد خضٌر عبد العباس
فاطمة سعد ناجً حسٌن
فرقان علً عبد الحسن
قمر ولٌد ناجً عبد الجبار
كمال عكاب خالد مخلف
محاسن الئق محسن
محمد رعد حبٌب حمٌد
محمد مجٌد حمدان عبد محمد
مرتضى سعدون عبد الرضا فلٌح
مرتضى عامر ٌوسف عابد
مرٌم جودت عبد القادر حسٌن
مرٌم علً ٌوسف
مالك قٌس عبد الرزاق حبٌب
نمارق رزاق عبٌد حسن
نور احمد قاسم
نور خلٌل سلمان
هشام نجاح خضٌر كسارة
احمد موسى صالح

المالحظات
انشاء  ،مقدمة فً االدب

محمل انشاء

مؤجل للعام الدراسً  2019/2018حسب االمر االداري  196فً 2018/10/31
محمل قواعد

محمل قواعد  ،انشاء

محمل انشاء

محمل مقدمة فً االدب

عودة مرقن قٌد للعام  2019/2018حسب االمر  7266فً  2018/12/9راسب
بالغٌاب  2019/2018حسب االمر  930فً 2019/2/3

