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

سنة عدم رسوب )ترجمة سٌاسٌة + و راسبة تحمٌل نحو2016/2017راسبة  اسراء محمد غازي فٌصل .1

راسبة بالغٌاب  ( 22/11/2017 فً 6653لمستحقً ترقٌن القٌد حسب االمر 

سنة عدم رسوب لمستحقً ترقٌن القٌد حسب ) و راسبة تحمٌل 2017/2018

 مطالبة بجمٌع المواد- (23/10/2018 فً 7748االمر الوزاري 

  اٌه خضٌر حاجم صلبوخ .2
 محملة استٌعاب بشرى خفٌف تركً كاظم .3
 7978 حسب االمر 2018/2019راسبة بالغٌاب للعام الدراسً  حنٌن حسٌن شنٌور كاظم .4

 31/12/2018فً 
  رغد خالد صالح معٌلً .5
  زهراء احمد صبري حنتوش .6
  زهراء عبد شالكه علكم .7
  ساره ابراهٌم محسن محمد علً .8
  سجا محمود عبد الكاظم محمد .9

  سجى صباح مونس محمد .10
  سجى محمد ماهور لفته .11
  سٌف محمد علً حمادي .12
  صفا حٌدر فاضل عباس .13
  عال رافد قادر مجٌد .14
  عمر عبد الستار محمد احمد .15
  غفران محمد مهدي صالح .16
سنة عدم رسوب )2017/20180 و راسبة 2016/2017راسبة  فرح خالد شهاب احمد .17

 (23/10/2018 فً 7748لمستحقً ترقٌن القٌد حسب االمر الوزاري 

 7978 حسب االمر 2018/2019 بالغٌاب للعام الدراس ةراسب 

 31/12/2018فً 

  مرٌم جاسم محمد خشمان .18
  مرٌم صاحب سلمان صٌاد  .19
  مرٌم عصام نعمه لفته .20
  نور كاظم جواد كاظم .21
  وفاء عبد هللا محمود خلف .22
  ٌاسمٌن حٌدر عبد الجبار .23
  (مسائً)اسعد طالب محسن سلطان  .24
  (مسائً)مصطفى احمد عبد الجبار  .25

 

 

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

  اٌه جمال محمد خلٌل  .1
 نظرٌات لغة+  محملة استٌعاب  اٌه فرٌد سعٌد سلطان  .2
 ترجمة علمٌة+ محملة استٌعاب بشرى نشأت عبود جابر .3
  جمانه حسن عبد عصواد .4
  دعاء مصطفى محسن احمد .5
  رسل عبد الكرٌم علً ناصر .6
  رشا عجٌل مذكور ساجت .7
  رقٌه علً حسن محمد .8



  روناك محمد صالح دروٌش حسٌن .9
  زهراء صبٌح بهلول عاتً .10
  طٌبة مؤٌد مرزه حمزة .11
  عقٌل فالح عبٌد نجدي .12
  علً لطٌف علً جان شرٌف .13
  فاطمه سمٌر عبد الزهرة عوض .14
  فالنتٌنا باسم شمو بٌبو .15
 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  لٌلى صابر احمد حمزة .16

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

 16/1/2019فً 
  مرٌم قحطان عدنان رزوقً .17
  محمد طالب حٌدر رضا .18
 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  محمد نازك محمد حسن .19

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

 16/1/2019فً 
  مصطفى احمد راضً جٌاد .20
  نور عبد الرحمن كامل لطٌف .21
  نور عمر ابراهٌم عبد اللطٌف .22
  هاجر جمال نصري عبد .23
  هاشم سمٌر اسماعٌل خضر .24
 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  هبة خالد عبد هللا جبر .25

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

 16/1/2019فً 
  هداٌة مصطفى اسماعٌل عبد الرحمن .26
 فً 7266عودة الى مقاعد الدراسة حسب االمر  هدٌر عبد السالم حسن خضٌر .27

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

 16/1/2019فً 
  والء ٌحً خلٌل عباس .28

 

 


