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  2018/2019قوائم طلبة المرحلة الثانية شعبة ـ أ ـ العام الدراسي  
 المالحظات اسم الطالب ت

  احمد طارق علً حمود 1

  احمد محمد عباس رحٌمه 2

  اسراء محمد سلمان صالح 3

  اسماء ٌاسر مخٌف جاسم 4

  اٌة حسٌن علً بحر 5

  اٌة فارس صالح نصر 6

  اٌة فاضل جخٌور اكرٌم 7

  بالل عالء الدٌن ابراهٌم حمادي 8

  بنٌن حسن علٌوي حسٌن 9

  بنٌن مروان مالك علً  10

  جعفر حسن علً محمد 11

  حسٌن خلف صالح ٌاسٌن 12

  حسٌن قاسم كرٌم جاسم 13

  حسٌن هاشم شهاب 14

  حنٌن اٌسر احمد ابراهٌم 15

 ناجحة مرحلة اولى دور ثالث حنٌن علً سلطان جاسم   16

  حنٌن فالح عبد الحسن خلف 17

  حٌدر علً كاظم محمد 18

  دالٌا حسٌن تقً جابر 19

  دعاء عٌسى عبد الحسٌن مصبح 20

  رقٌة حمٌد عبد خنجر 21

  زكرٌا مثنى ٌوسف اٌوب 22

 وراسبة بالغٌاب 4/4/2018 فً 2460 حسب االمر 2017/2018راسبة بالغٌاب للعام  زهراء حامد عبد الكرٌم  23

  28/2/2019 فً 1421 حسب االمر 2018/2019

  زهراء عبد الكرٌم عبد الرضا جعفر 24

  زهراء نجٌب شمخً جبر  25

  زهراء وفٌق عبد الحسٌن حسن  26

  سارة خلف ابراهٌم احمد  27

  سارة ضٌاء خزعل محمد  28

  ساطع عراك محمد فرحان  29

  سمٌة ٌاسٌن خضر غضٌب 30

  شهد مثٌر محمد رفعت 31

  عذراء علً هادي عباس  32

  عماد فاضل عباس عبد  33

  غفران حسٌن باقر محمد  34

  فاطمة فاضل حمٌد جودي 35

 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب  2018 / 2017راسب بالمواد  لٌث ابراهٌم دٌكان غرقان  36

3/2/2019 

  مطالب محادثة ، قراءة ، انشاء، مقدمة فً االدب 2018 / 2017راسب بالمواد  محمد الصدر عدنان مجٌد محمد  37

  محمد حمٌد جسام محمد 38

  محمد محسن كاظم عبد 39

  2018 / 2017راسب بالمواد  مرام عامر كاظم كامل  40

  مرٌم محمد جاسم برٌسم 41

  منتظر هادي حسٌن عبود 42



 

 
 

 
 
 

 جـاجـجججـ  جـجـدا  
 جـلجججـ داجـجـجـا  

 دالت لـ   قجسجم داــجـ
 
 

 

Baghdad University    
 

College of Languages 
 

Department of Turkish  Language 

  نور نجم عبد زٌد عبد الحسٌن  43

  هدٌر قتٌبة محمد سالم حسٌن 44

  ٌحٌى احمد عودة جاسم  45

 مطالب قواعد ، استٌعاب، محادثة ، انشاء، مدخل الى 2018 / 2017راسب بالمواد  ٌوسف سعد عامر خلٌف  46

 الترجمة ، مقدمة فً االدب 

 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  امٌر جواد كاظم  47

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب 

 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  حنٌن محمد خضٌر  48

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب 

 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  سمارة محمد هادي  49

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب 

 محملة بالقواعد اسماء عبد العباس داخل عجالن  50
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 2018/2019قوائم طلبة المرحلة الثانية  شعبة ـ ب ـ العام الدراسي 

 

 المالحظات اسم الطالب  ت

  اسٌل عبد الحسن حسان خلف  1

  امنٌة حٌدر نزر زاٌر  2

  براق احسان محمد حسن  3

  مطالب قواعد،محادثة،قراءة ،انشاء،عرب2018ً / 2017راسب بالمواد  بشار طه مظلوم سلمان  4

  حسٌن شنٌت عبد هللا شراد 5

 مطالب قواعد،انشاء،مدخل الى الترجمة،مقدمة فً 2018 / 2017راسب بالمواد  خالد حمٌد نوفل  6

 االدب

  رؤى سمٌر صبٌح نصار  7

  رشا اكرم سعادة عكرم  8

  زهراء عدنان مجٌد شبٌب 9

  زهراء علً حسن طوٌرش 10

  زٌن العابدٌن علوان حسٌن ارحمة 11

  سارة فٌصل دحام خلف 12

  سارة ماجد فاضل حمزه 13

  سالً كرٌم خزعل زامل  14

  سجى علً كرٌم موسى  15

  شهد سعد عدنان محمد  16

  شٌرٌن علً حسٌن علً  17

  ضحى علً حسٌن رحٌمه 18

  عباس رسن عبد الرضا سنافً  19

  عبد الحكٌم عبد هللا خلف صالح 20

  عبد الستار مجٌد ناصر تعٌب 21

  عبد هللا حسٌن جمال ولً  22

  عبد هللا خلٌل ابراهٌم حسٌن  23

  عذوبة احسان عبد الكرٌم عبدان  24

  علً رٌاح حسن جاسم  25

  علً عباس جاسم شالكه 26

  مطالب قواعد، انشاء،عرب2018ً / 2017راسب بالمواد  علً عقٌل راضً محمد  27

  غسان صابر جاسم مطر 28

  فاطمة محمد راضً نجم  29

  قحطان علً خلف تورك  30

  ماجد حامد سلومً ابراهٌم  31

  محبه حاتم عوده شلش 32

  محمد احمد جمعة احمد  33

  محمد رسول عبد االله زٌدان  34

  المرتضى احمد عبد الحسٌن فٌاض 35

  مرٌم مجٌد مهدي صالح  36

  مرٌم نزار جبار عناد 37

  مصطفى فالح حسٌن نعمه 38

 ومؤجل 5/12/2017 فً 217 حسب االمر 2017/2018مؤجل للعام الدراسً  منتظر صباح حسن خلف  39

  13/12/2018 فً 242حسب االمر  (تاجٌل ثان  ) 2018/2019للعام الدراسً 

  منى كاظم محمد شهد  40
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  مٌسره فائق محمد علٌوي 41

  نور صالح فلٌح مهدي  42

  نور عبد الفتاح جبار محٌمٌد  43

  نور قاسم عباس علً  44

  نور ماجد فاضل حمزه 45

  نور محمد جاسم حسٌن  46

  نوره علً عٌدان حسٌن  47

  ٌوسف حسن مهدي محمد  48

 راسب 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  عباس حسٌن ناصر  49

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب 

 راسب 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  احمد محمد حسٌن كاظم  50

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب 

 راسب 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  حنٌن عبد االمٌر سلمان  51

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب 

 راسب 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  نورس علً محسن علوان  52

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب 

 راسب 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  مصطفى عباس جمٌل  53

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019بالغٌاب 

 محمل  بالقواعد محمد علً حسٌن ساحل  54

 


