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 المالحظات اسم الطالب ت

  االء رافع عمر علً  1

  احمد نبٌل ابراهٌم كزار  2

  امنة عبد الرحمن كمال  3

  اٌة علً حسٌن هاشم  4

  اٌة غالب كامل حسون  5

  اٌة نهاد قدوري زٌدان  6

  تبارك نهاد صالح حسٌن  7

  حنٌن عامر قادر شاكر  8

  حوراء حسٌن هادي زاٌر   9

  دعاء عبد الكرٌم عبد هللا  10

  رسل جاسم محمد حمٌد  11

  رفل غانم عبد السادة  12

راسب بالغٌاب  المواد المطالبة بها عثمانٌة 2017/2018راسبة بالمواد  رواء علً عودة  13

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019

  الزهراء مزهر حمٌد محسن  14

 المواد المطالب بها عثمانٌة ، مقالة ومراسالت ، 2017/2018راسب بالمواد  زٌاد طارق خلف  15

 نثر ، انكلٌزي

  زٌنب اسعد زٌن العابدٌن ولً  16

  سارة شكور حسن نجم  17

  سجاد حسٌن علٌوي حسٌن  18

 ترجمة سٌاسٌة ، ترجمة علمٌة  علً حامد عبد هللا فٌصل  19

  غادة حامد دراي ملوح 20

  فاطمة احمد سعٌد شاكر  21

  فاطمة الزهراء قاسم حنجر  22

  لبنى عبد الزهرة فهد  23

  مرتضى عبد الكرٌم حسٌن  24

  مروة نجم اسماعٌل احمد  25

  مرٌم احمد عبد بردان  26

  مرٌم محمود سلمان درب  27

  مصطفى عبد الفتاح  28

  مٌنا عامر ٌاسٌن خضر  29

  نرمٌن علً نعمت هللا  30

  نور حٌدر مصطفى محمد  31

  ٌاسمٌن نعمة عباس خضر  32

  ٌقٌن سرمد حٌدر علً  33

 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  صفاء محسن فنجان شٌخان  

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

 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  لٌث عبٌد محمد  

 3/2/2019 فً 930 حسب االمر 2018/2019راسب بالغٌاب 
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 المالحظات اسم الطالب  ت

 المواد المطالب بها العثمانٌة ، مقالة ومراسالت ، ترجمة 2017/2018راسب بالواد  احمد جاسم مهدي جاسم  1

 قانونٌة ، نثر ، علم لغة ، انكلٌزي

  احمد عبد القادر احمد  2

  2017/2018راسب بالمواد  اكرم انعٌمة حمد هنٌدي  3

  امٌر عبد الكاظم حاوي  4

  اٌات عدنان جاسم محمد  5

  اٌات كرٌم محمد  6

 محملة لغة عربٌة  اٌات محمد خالد  7

  بتول علً حاجم  8

  براء عبد الستار لعٌبً 9

  براء مثنى ابراهٌم  10

  تبارك محمد زٌدان  11

  تمارة عدنان علً  12

  حسٌن حقً اسماعٌل  13

  حمزة ٌوسف سمٌن  14

  حٌدر خالد صالح  15

  دٌنا حسٌن علً  16

  زهراء عبد الكرٌم  17

  ضحى كرٌم عبٌد 18

  عبد القادر شاكر احمد  19

  عبد القادر عامر معٌوف  20

  علً خالد عبد ابراهٌم  21

  علً نبٌل ٌوسف  22

  عمر عباس عبٌد  23

  عمر كرٌم مصطفى  24

  مرٌم عباس زبال 25

 محملة لغة عربٌة  مها سعد رشٌد  26

  نور الهدى جودت كاظم 27

  نور خزعل حسٌن  28

  هاجر اسماعٌل عبد حسٌن  29

  هبة عباس محمد  30

 محمل انشاء ، ترجمة سٌاسٌة  ٌحٌى محمد نعٌس سوالغ  31

 راسب 9/12/2018 فً 7266 حسب االمر 2018/2019عودة مرقن قٌد للعام  ٌاسر فرٌق محمود  

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

 
 


