












             25/22/2122             كلية اللغات                                                                                                                  

 قسم اللغة الفرنسية

 ( ا ) شعبة  – 2122/2122اسماء طلبة المرحلة االولى للعام الدراسي             الدراسة الصباحية

 المالحظات اسم الطالب  ت

 الى كلية التربية للعلوم االنسانية االنبار 2/22/2122في  5482حسب االمر  2122/2122تعديل ترشيح للعام الدراسي  احمد حامد عالوي جواد  .2

 الى كلية االدارة و االقتصاد كربالء2/22/2122في  5482حسب االمر  2122/2122الدراسي  تعديل ترشيح للعام اسالم حازم حسين شكر  .2

  اشهاد فؤاد خزعل عبود  .3

  امنة سالم كمال سالم  .8

  اية سمير سامي احمد  .5

 2125/2122راسبة بالغياب للعام الدراسي  رؤوف اية عصام عبد السادة  .2

  ايه نمير حمد شهاب  .2

  بسام رعد شبيب سعد  .4

  تارا علي زيدان بكي  .9

  تبارك عبد الجبار حكمت عبد القادر   .21

  جمانة احمد عباس جبر  .22

 2125/2122راسبة بالغياب للعام الدراسي  جمانه موفق مجيد رشيد  .22

 الى كلية االداب الكوفة 2/22/2122في  5482حسب االمر  2122/2122تعديل ترشيح للعام الدراسي  حسنين حميد ساجت محمد  .23

  حسين علي عطيه نعيمه  .28

  حنان فالح عبد الحسن ذبيح  .25

  حيدر قاسم عبيد حميد  .22

  دعاء جواد خليف عيال  .22

  دعاء طه مخلف عبد هللا  .24

 21/22/2122في  2421نقل من قسم الروسي الى الفرنسي حسب االمر  ذو الفقار جمعة دلي سلطان  .29

 الى كلية التربية للعلوم االنسانية االنبار 2/22/2122في  5482حسب االمر  2122/2122تعديل ترشيح للعام الدراسي  رواء كريم حميد جدوع  .21

  زهراء عامر محمد عبد هللا  .22

  زهراء عبد المحسن عليوي   .22

 2125/2122راسبة بالغياب للعام الدراسي  زهراء علي راشد عطيه  .23

  زين العابدين محمد مهدي ناجي  .28

  زينب كفاح رمضان  عبد الرحمن  .25

  ساره طالب عبد حمود  .22

 8/22/2122في  2325حسب االمر  الى قسم الفرنسي نقل من قسم االسباني  سامي عباس عبيد علوي  .22

  سجى جمال علي عبد الحسين  .24

  شهد صادق عبد كاظم  .29

  شهد ياسر محمود حبيب  .31

 2125/2122راسبة بالغياب للعام الدراسي  شيماء جعفر كريم قاسم  .32

  فاضل حنتوشصفا قاسم   .32

 2125/2122راسبة بالغياب للعام الدراسي  طيبة فيصل يونس فلحي  .33

  عائشة دهام مطلك محمد  .38

  عبد القهار دريد كمال   .35

  عذراء اسعد حسن داود  .32

 2125/2122راسب بالغياب للعام الدراسي  علي عالء الدين عباس  كاطع  .32

  علي نعمه نور طاهر   .34

  ماردغفران عبد الرحيم محمد   .39

  فاطمة فالح جبر عيسى  .81

  محمد حسن مهدي عبيد  .82

  مرتضى عالء عباس صالح  .82

 2125/2122راسب بالغياب للعام الدراسي  مصطفى روي حسين عبد  .83

  مصطفى قاسم محمد عويد  .88

  مقداد حليم وناس عمران  .85

  منتظر خالد عبد هللا صالح  .82

  مها قاسم فاضل حنتوش  .82

  نبأ سلمان حمزة منصور  .84

  نبأ فارس محسن جابر  .89

 21/22/2122في  2421نقل من قسم العبري الى قسم الفرنسي حسب االمر  نور ابراهيم رمضان ابراهيم  .51

 الى كلية االعالم بغداد  2/22/2122في  5482حسب االمر  2122/2122تعديل ترشيح للعام الدراسي  نور الهدى عباس جاسم درويش  .52

 الى كلية االداب بغداد 2/22/2122في  5482حسب االمر  2122/2122ترشيح للعام الدراسي تعديل  نور صالح فالح حسن  .52

  هاجر اسماعيل كامل شهاب  .53

  هاجر عادل شاكر محمود  .58

 الى كلية االداب المستنصرية 2/22/2122في  5482حسب االمر  2122/2122تعديل ترشيح للعام الدراسي  هاله محمد حسين ياسين  .55

  عبد المهدي مرهونهبة نجاح   .52

  هدى عبد الرضا شلش ناموس  .52

  خالد يعقوب اسماعيل هيالنه  .54

 2125/2122راسب بالغياب للعام الدراسي  ياسر عدنان علي حسين  .59

  يوسف ضياء عبد المطلب عبد المهدي  .21

 



 25/22/2122             كلية اللغات                                                                                                                  

 (ب) شعبة  – 2122/2122اسماء طلبة المرحلة االولى للعام الدراسي           لدراسة الصباحية  قسم اللغة الفرنسية

 المالحظات اسم الطالب  ت

  ارجوان داخل جواد كاظم   .2

  استبرق عامر رضا محمود  .2

  اسراء خليل ابراهيم شعبان  .3

  امال هاشم حسين ابراهيم  .8

  امير جبار ثجيل عبود  .5

  ايات بالل جودي محمد  .2

  اية عصام عبد السادة   .2

  اية وليد جواد كاظم  .4

 2125/2122بالغياب للعام راسبة  ايه زيد محمد ابراهيم  .9

  براء حسين زغير عبيد  .21

  تبارك فتاح كريم كلبوش  .22

 2125/2122راسبة بالغياب للعام  تبارك قاسم اسماعيل محمد  .22

  تبارك وسام عبد الرزاق   .23

  دعاء عدنان حسين حسون  .28

 الى كلية القانون العراقية 2/22/2122في  5482حسب االمر  2122/2122تعديل ترشيح للعام  رباب محمود فاضل علي  .25

  رغدة احمد جبر كاظم  .22

  رفل سعد باسم حمد  .22

  ريتا فاضل سيد نعمة  .24

  ريم ياسين حسين  حميد  .29

  زهراء عباس عبد الحسين   .21

  زهراء كريم موسى شاه علي  .22

  زهراء محمد محجوب جاسم  .22

  زينب حمدان خزعل عجيل  .23

  احمد كاتب جاسمساره   .28

 ذوي الشهداء  حسين سجاد موفق جبار  .25

  سرى صائب سلمان جاسم  .22

  سالم جبار عبد زاير   .22

 الى كلية االدارة و االقتصاد بغداد 2/22/2122في  5482حسب االمر  2122/2122تعديل ترشيح للعام  سما ظافر زكي جاسم  .24

  سمر علي شاكر كريم  .29

  شمس هيثم شاكر حميد  .31

  شهد احسان شاكر راضي   .32

  جري جبارةصادق عدنان   .32

 ذوي الشهداء صفا احمد ناصر  .33

 الى كلية القانون العراقية 2/22/2122في  5482حسب االمر  2122/2122تعديل ترشيح للعام  طيبه حامد عبد الرزاق حسين  .38

 الى كليى العلوم السياسية العراقية 2/22/2122في  5482حسب االمر  2122/2122تعديل ترشيح للعام  عبد الرحمن بشير ابراهيم محمود  .35

  عبد الكريم عبد الرضاجمعة منصور  .32

  عالء سعد حميد فياض  .32

  علي حيدر ضياء حسن  .34

 2125/2122راسب بالغياب للعام  علي فهد فرهود حسن  .39

  غفران رعد قاسم  .81

  فاطمة داود سلمان جميل  .82

  فاطمة واسط عباس عبود  .82

  فاطمه محمد خليل  كاظم  .83

 الى كلية القانون بابل 2/22/2122في  5482حسب االمر  2122/2122تعديل ترشيح للعام  فرح حمزة مريوش ثابت  .88

  قدس خضير عبيد صالح   .85

 8/22/2122في  2822حسب االمر  2122/2122ترقين قيد بناء على طلبه للعام  كرار عبد االمير عطيه شياعم  .82

  محمد باقر عيسى منسي مطشر  .82

 2125/2122راسب بالغياب للعام  محمود حردان محمدمحمد   .84

  محمد ناهي مهنه كريم  .89

 الى كلية االداب بغداد 2/22/2122في  5482حسب االمر  2122/2122تعديل ترشيح للعام  محمد نايف عباس محمود  .51

 23/22/2122في  2252بناء على طلبه حسب االلمر  2122/2122ترقين قيد للعام  مروان مجيد حميد ياسين  .52

  مريم ضرغام ناصر محسن  .52

 ذوي الشهداء  مصطفى احمد مجيد حسون  .53

  منى عبد الصاحب حسن طعمه  .58

  هاجر ثائر شاكر محمد  .55

 الى كلية التربية المستنصرية 2/22/2122في  5482حسب االمر  2122/2122تعديل ترشيح للعام  هاجررعد جابر عرمش  .52

  هالة لطفي مرتضى محمد صالح  .52

  هدى علي محمود قران  .54

  همسه قتيبه راتب طه  .59

  هيا داوود ياسين محمد   .21

  يوسف باسم ظاهر محسن  .22



  

 

 


