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   الدراسة الصباحية 2019-2018قائمة باسماء طلبة المرحلة الثانية للعام الدراسي 

  

حالة الطالب المرحلة القسم الجنس االسم الرباعي للطالب  الكلية ت 
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  االء حاتم أونٌس كاظماللغات . 1
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  أحمد حٌدر ساجت خالطً اللغات. 2
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  أحمد علً عبدالرحمن عبدالزهرةاللغات . 3
مشمول بقرار الوزارة الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر أحمد محمود حمد خلٌفة  اللغات. 4

 30/12/2018بتارٌخ 

والخاص بمعالجة 
 الحاالت

مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  اٌة عبدالرضا عبد صالحاللغات . 5
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  بتول لطٌف جاسم عبدهللا اللغات. 6
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى تبارك احمد كاظم احمد اللغات . 7
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  حنٌن حمٌد عباس نجم اللغات. 8
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  حنٌن سعد كامل رسن اللغات. 9

مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  خدٌجة خباب خضٌر أحمداللغات . 10
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  دٌانا سالم عواد صالحاللغات . 11
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  دٌنا طارق محمد خضٌراللغات . 12
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  رحاب حامد جٌاد راضً اللغات. 13
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  رحمة غانم خلف شوٌعاللغات . 14
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  رغد حسٌن غالم شاه ولً اللغات. 15
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  زهراء طارق محمد باقراللغات . 16
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  زٌنب حسٌن فٌاض حسٌن اللغات .17
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  زٌنب حمٌد مجٌد حمٌداللغات . 18
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  زٌنب كاظم مانع عبٌد اللغات. 19
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  سارة محمد قاسم محمد اللغات. 20
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  سجاد صاحب خزعل علٌوياللغات  21
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  شهد صادق مهدي موسىاللغات  22
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى ضحى حسٌن عبٌد جاسم اللغات  23
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  عبد الوهاب محمد شاكر محمود اللغات 24
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  فاطمة حربً عبدالصاحباللغات  25
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  الرا محمد سلمان علوان اللغات 26
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  محمد حسٌن عالوي شنٌوراللغات  27
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر   مصطفى محمد شهاب حطاب اللغات 28
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  مالك حارث حمزاوي عباساللغات . 29
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  مٌالد عادل جلوب مفتن اللغات 30
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  نبأ ستار ماٌش عالوي اللغات 31
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مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى نور عماد جودة عٌسى اللغات  32
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى نورا محمد علً فرٌح اللغات  33
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى هدى حسٌن جاسم محمد اللغات  34
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر ٌاسر عبدالكرٌم محمد علوان  اللغات 35
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  االء فاروق فرج عبداللغات  36
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  االء مالك سلمان خضٌر اللغات 37
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  اسراء عٌسى خلٌل أحمداللغات  38
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى امال كاظم جبار حسن  اللغات 39
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  امنة حسٌن هوٌش سلوكًاللغات  40
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  األمٌر سعد صدام شنٌشلاللغات  41
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  انغام مصٌخ حسن عٌفان اللغات 42
 مستمرالثانٌة اللغة الروسٌة ذكر اٌاد ابراهٌم تركً خلف اللغات  43

مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر بارق عزٌز خالص شحاذة اللغات  44
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  دعاء جمعة راضً كٌاش اللغات 45
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  دعاء حاتم عبٌد محسناللغات  46
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  دنٌا رعد علً شرٌف اللغات 47
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  دٌانا مهدي جواد محمداللغات  48
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  رفل خالد محمد عباساللغات  49
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  زٌنب عامر مظهر فاضل اللغات 50
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  سالم مسلم سالم نجماللغات  51
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر عباس وسام سهم موزان اللغات  52
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى عذراء محمد قاسم محمد   اللغات 53
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  علً بشار خضٌر هادياللغات  54
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى غدٌر نزار أحمد جبٌون  اللغات 55
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  كرار طالب سلمان داود اللغات 56
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  نور حسن جواد فلحًاللغات  57
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  نور حسن خمزة خضٌراللغات  58
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  هالة عدي ادهام مهنااللغات  59
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  هبة حسٌن عبداألمٌر كاظم اللغات 60
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى هدٌر حمٌد قمر جدران اللغات  61
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  هدٌل عبدالعزٌز علً فٌصل اللغات 62
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  ٌاسٌن حسام ٌاسٌن جاسماللغات  63
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر االء حمٌد راشد عطار  اللغات 64
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  االء خضر حسٌن عباساللغات  65
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  اطٌاف حافظ علً سالم اللغات 66
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر أنور صباح جمعة عبٌد   اللغات 67
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مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  جمال باسم هادي حسناللغات  68
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  حسن خضر علً هبراللغات  69
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر حسن كرٌم عبد جون اللغات  70
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر حسناء راضً عٌسى حسٌن  اللغات 71
تم انتقالها الى المرحلة الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  حوراء اسامة حسٌن صالحاللغات  72

الثانٌة حسب قرار 
الوزارة فً 

30/12/2018 

مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  حوراء نعٌم متعب حزٌم اللغات 73
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  خلود مشتاق رحٌم عبدهللااللغات  74
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  دعاء عبد األمٌر تمر عٌالن اللغات 75
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  دعاء ناصر شمخً جابراللغات  76
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  رحمة ربٌعة حمٌد صافً اللغات 77
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  سجى علً حمٌد فهد اللغات 78
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر سٌف سعد راضً خنجر اللغات  79
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  عبد الوهاب مهدي مخٌلف راشد اللغات 80
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر علً جواد كاظم علً اللغات  81
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر فاضل عبدالحسٌن مربد حسٌن  اللغات 82
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  فاطمة رعد محسن بربوتاللغات  83
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى فاطمة ماجد مزهر علً  اللغات 84
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  فنن خلٌل مصطفى خلٌلاللغات  85
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  كوثر عبداألمٌر طعٌن اللغات 86
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  لبنى علً عبدالصاحب ابراهٌم اللغات 87
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر لٌث صالح علً غركان اللغات  88
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر محمد نارس جاسم سمٌجً اللغات  89
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر مرتضى صالح مهدي فاضل اللغات  90
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  مرٌم حاتم زهٌر عبداللطٌف اللغات 91
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  نور جاسم صلبوخ محمداللغات  92
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى نورهان عزٌز طه كرٌم  اللغات 93
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة انثى  هجران عبدالرحمن اسماعٌلاللغات  94
مستمر الثانٌة اللغة الروسٌة ذكر  ٌونس ولٌد عبدالوهاب حسن اللغات 95
 

 


