
 جاهعة بغداد                                                                                            

كلية اللغات  

قسن اللغة الفرنسية  

الدراسة الصباحية 

                                          2018/2019العام الدراسي                             (ا)شعبة / الورحلة الثانية

 المالحظات  اسم الطالب الرباعً
  احمد شهاب احمد محمود .1
  اكرم رحٌم عبد الكاظم غٌالن .2
  اٌمان محمد قاسم رؤوف .3
  اٌناس احسان قاسم كاظم .4
  تبارك علً خضٌر زٌدان .5
  دانٌه فراس حمٌد ثجٌل .6
 9/12/2018 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  رسل محمد رسول عزٌز .7

 فً 382 حسب االمر 2018/2019راسبة بالغٌاب للعام 

16/1/2019  
  زكرٌا خالد كاظم عبد النبً .8
  زهراء عدنان جواد كاظم .9

 9/12/2018 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  زٌنب كرٌم رسن زغٌر .10

 فً 382 حسب االمر 2018/2019راسبة بالغٌاب للعام 

16/1/2019   
  زٌنب كفاح رمضان عبد الرحمن  .11
  سارة شهاب احمد محمد .12
  ساندي تٌسٌر خلٌل غافل .13
 9/12/2018 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  سجى محًٌ عبد الرضا عبد الجبار .14

 فً 382 حسب االمر 2018/2019راسبة بالغٌاب للعام 

16/1/2019 
  شمس الضحى ناصر عبد هللا مهدي .15
  غسق لٌث كرٌم خضٌر .16
  فٌنوس غازي سلمان جبر .17
  لقاء رعد ٌاسٌن طه .18
راسبة / 9/12 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  محمد ضٌاءالدٌن شهاب احمد .19

 16/1/2019 فً 382 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب للعام 

2018 
راسبة / 9/12 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  مرتضى عبد الزهرة مشعل مزعل .20

 16/1/2019 فً 382 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب للعام 

2018 

  مرٌم حسن فالح كاظم .21
  مرٌم فراس قاسم محسن  .22
  منتظر خالد عبد هللا صالح .23
 7978 حسب االمر 2018/2019راسبة بالغٌاب للعام الدراسً  نبأ صائب سلمان حبٌب .24

 حسب االمر 2018/2019 راسبة بالغٌاب للعام 31/12/2018فً 

 16/1/2019 فً 382
  نور عماد الدٌن سعدي طه .25
  هدى حبٌب جبار رسن .26
  هدى قاسم كاظم طخٌخ .27
 

 

 



 

 جاهعة بغداد                                                                                   

كلية اللغات                                         

قسن اللغة الفرنسية  

الدراسة الصباحية 

                                          2018/2019العام الدراسي                             (ب)شعبة / الورحلة الثانية
 المالحظات  اسم الطالب الرباعً

  أبً ضٌاء جعفر عبد .1
 مطالبة بجمٌع المواد-2017/2018راسبة بالغٌاب للعام الدراسً  اسراء خلٌل ابراهٌم شعبان  .2
  اسراء هاشم محمد الزم  .3
  اٌات بالل جودي محمد .4
  اٌهاب طارق صدام خلف  .5
سنة عدم ) بمادتً القواعد و القراءة2016/2017 و راسبة 2015/2016راسبة  دٌار احمد شرٌف جاسم .6

وراسبة  (2017/ 22/11 فً 6653رسوب لمستحقً ترقٌن القٌد حسب االمر 

 فً 7748سنة عدم رسوب لمستحقً ترقٌن القٌد حسب االمر الوزاري ) 2017/2018

23/10/2018)  

  زمان رعد عذاب حسن .7
  زهراء سعٌد شٌرمامً مٌرولً .8
  زٌنب حبٌب عواد مخٌف .9

  سمٌة عبد الحسٌن راضً عبد السٌد .10
  عذراء رحٌم حنون مطلك  .11
راسب بالغٌاب للعام الدراس -  2017/2018راسب للعام الدراسً  عالء سعد حمٌد فٌاض .12

  31/12/2018 فً 7978 حسب االمر 2018/2019
  علً فهد فرهود حسن .13
  غدٌر مجٌد حمٌد محمد .14
 بمادتً القواعد و القراءة 2017/2018 و راسب 2016/2017راسب  غٌث نجاح زاٌر كاظم .15

 سنة عدم رسوب لمستحقً ترقٌن القٌد 

  فاطمة سالم شكٌر محمود .16
  فاطمة عبد سعدون صغٌر .17
 فاطمة علً صاحب عبد االمٌر  .18
  قنوت اجود منٌر عبد الغفور .19
سنة عدم رسوب ) بمادة   القراءة2016/2017 و راسبة 2015/2016راسب  مصطفى حمٌد فاضل حمٌد .20

 2017/2018 وراسب 2017/ (22/11 فً 6653لمستحقً ترقٌن القٌد حسب االمر 

 فً 7748سنة عدم رسوب لمستحقً ترقٌن القٌد حسب االمر الوزاري )

 7978 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب للعام الدراس (- 23/10/2018

 31/12/2018فً 

  مالك ولٌد احمد كامل .21
  هبه رٌاض اسماعٌل رشٌد .22
  هدى عبد الرضا شلش ناموس .23
  هدٌر ثائر عبد االمٌر محمد .24
  مطالب بجمٌع المواد عدا الحاسبات2017/2018راسب للعام الدراسً ٌاسر عدنان علً حسٌن  .25

 

 


