
 جاهعة بغداد                                              

كلية اللغات  

قسن اللغة األلوانية 

الدراسة الصباحية 

      2018/2019العام الدراسي                             (ا)شعبة / ألولىالورحلة ا

 المالحظات أسم الطالب ت

  أحمد حنون سبهان رسن  .1

 اساور جاسم محمد علً   .2

 أٌة صكبان عون عطٌه   .3

  تبارك أٌاد أحمد خلٌل  .4

 حوراء حسن جعفر علٌوي   .5

 دعاء علً باقر عباس   .6

  رباب عصام أحمد عبد الحسن  .7

  رقٌة زهٌر كرٌم حسون  .8

  زٌنب عباس الزم حسن  .9

 زٌنب علً احمد حسون   .10

  زٌنب نجٌب عبد ظاهر  .11

  سامٌة رمزي محمد علً  .12

  سجاد عبد الحسٌن علً راضً   .13

  شهد ماجد عبد الحمٌد عبد المحسن  .14

 صفاء طالب عبدهللا   .15

 عبدالرحمن زٌاد عبدالكرٌم   .16

  علً عودة جبر مبارك  .17

  علٌاء خالد هادي مطلك  .18

  غٌث فراس خٌون علً  .19

  فاطمة حسٌن علوان ناصر  .20

  فاطمة سالم نوار حسٌن  .21

 مصطفى عبدالجبار حسن عٌاش   .22

 مٌسم طه جبار عبدهللا   .23

 نور الهدى نوري حمود عبدهللا   .24

  نورس جبار حمزة عباس  .25

  هدى عبد الرحمن خلٌل سلمان  .26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جاهعة بغداد                                              

كلية اللغات  

قسن اللغة األلوانية 

الدراسة الصباحية 

      2018/2019العام الدراسي                             (ب)شعبة / ألولىالورحلة ا

 المالحظات أسم الطالب ت

 أبراهٌم نعٌم واٌل علً   .1

 احمد علً صخً نجم   .2

 احمد نعمة حنون رشٌد    .3

  أكرام عدي عباس علً  .4

 بدور فاضل حمد حسن   .5

 تمارا اٌاد عباس علوان   .6

 حسٌن هادي رشك كرٌم   .7

 راجحة حٌدر ماجد حسٌن   .8

  رانٌا مازن عبد الرحٌم  .9

 رسل صادق كرم عبدالحسن   .10

 رعد حسٌن سعٌد مطرود   .11

 زهراء حسن شنٌش عالوي   .12

 زهراء صالح غرٌب مجٌد   .13

 زٌنب صفاء حسانً عباس   .14

  زٌنة عدنان نعٌم عباس  .15

 سجاد حسٌن هادي   .16

 شفق عبد الستار فرج عطٌه   .17

 شهالء قٌس عبد المهدي عبد الغفار   .18

  صفا جاسم محمد جمعة  .19

 عباس مهدي عبد الواحد عنٌبر   .20

 فاضل عباس عبد الجبار مهدي    .21

  فاطمة الزهراء علً جبار جاسم  .22

 محمد ثامر محمد علً   .23

 محمد سالم محمد علً   .24

 محمد علً عبد الجبار محمد   .25

  موسى علً جبار مارد  .26

 مٌس سامً هراطة جدوع   .27

 هبة هللا ماجد سعدون غالً   .28

 

 

 

 


