
 جاهعة بغداد                                                                                  

كلية اللغات  

قسن اللغة الفرنسية  

الدراسة الصباحية 

                                          2018/2019العام الدراسي                             (ا)شعبة / الورحلة الثالثة
 المالحظات  اسم الطالب الرباعً

 محملة قراءة اشهاد فؤاد خزعل عبود .1
راسبة 9/12/2018 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  افراح محمد جاسم عبد .2

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

  امنة سالم كمال سالم .3
  اٌه عصام عبد السادة رؤوف .4
 مطالبة بمواد نحو و استٌعاب و انشاء و ترجمة 2018/ 2017راسبة  اٌه ناهض حسٌن عبد االمٌر .5

 سٌاسٌة و نظرٌات لغة 
  اٌه نمٌر حمد شهاب .6
  تارا علً زٌدان بكً .7
  تبارك عبد الجبار حكمت عبد القادر .8
 محملة قراءة جمانة احمد عباس جبر .9

 محمل قواعد حسٌن علً عطٌة نعٌمه .10
  حنان فالح عبد الحسٌن ذبٌح .11
  ذو الفقار جمعة دلً سلطان .12
  زهراء عامر محمد عبد هللا .13
  زٌن العابدٌن محمد مهدي ناجً .14
راسبة 9/12/2018 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  زٌنب محمد حسن راضً .15

 16/1/2019 فً 382 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب للعام 
  شهد صادق عبد كاظم .16
راسبة 9/12/2018 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  شٌماء رٌاض غازي راضً .17

 16/1/2019 فً 382 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب للعام 
  عذراء اسعد حسن داود .18
 قراءة+محملة قواعد غفران عبد الرحٌم محمد مارد .19
راسبة بالغٌاب للعام /9/12 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  غفران وصفً فاضل عباس .20

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

راسبة 9/12/2018 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  فرح علً محمد حسن .21

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

راسبة 9/12/2018 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  كرار ستار جبار سعٌد .22

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

راسبة 9/12/2018 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  لبنى سعٌد عبد الغفور  .23

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

 9/12/2018 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  مقداد سلٌم نشعان جبار نعمة .24

  نبأ سلمان حمزة منصور .25
  نبأ فارس محسن جابر .26
  نور ابراهٌم رمضان ابراهٌم .27
  هاجر اسماعٌل كامل شهاب .28
  هاجر عادل شاكر محمود .29
  هبة نجاح عبد المهدي مرهون .30
  هٌالنه خالد ٌعقوب اسماعٌل .31
  ٌوسف ضٌاء عبد المطلب عبد المهدي .32
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  ارجوان داخل جواد كاظم .1
  استبرق عامر رضا محمود .2
  تبارك فتاح كرٌم كلبوش .3
  جمانه موفق مجٌد رشٌد .4
  رغدة احمد جبر كاظم .5
  رفل سعد باسم حمد .6
  زهراء عباس عبد الحسٌن .7
  زهراء كرٌم موسى شاه علً .8
  سجى طه شبٌب احمد .9

  سالم جبار عبد زاٌر .10
  شمس هٌثم شاكر حمٌد .11
  شهد احسان شاكر راضً .12
  عبٌر عبٌد جبار علوان .13
  علً حٌدر ضٌاء حسٌن .14
  فاطمه محمد خلٌل كاظم .15
  مرٌم ضرغام ناصر محسن .16
  هاجر ثائر شاكر محمد .17
 2017/2018مؤجلة للعام  هالة علً محمود احمد .18
  هالة لطفً مرتضى محمد صالح .19
  همسه قتٌبة راتب طه .20
سنة عدم  )قراءة+و راسب فً مادتً التحمٌل محادثة 2016/2017راسب بالغٌاب  (مسائً)علً طالب حاتم علً  .21

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

سنة عدم رسوب لمستحقً ترقٌن )قراءة +و راسب فً مادتً التحمٌل محادثة2018

 مطالب بجمٌع المواد(- 23/10/2018 فً 7748القٌد حسب االمر الوزاري 
 فً 7267عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  (مسائً)علً فواح محمد وجٌه  .22

 382 حسب االمر 2018/2019راسبة بالغٌاب للعام 9/12/2018

 16/1/2019فً 

 فً 7267عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  (مسائً)موسى عبد قاسم محمد  .23

 382 حسب االمر 2018/2019راسبة بالغٌاب للعام 9/12/2018

 16/1/2019فً 

 

 


