
 المرحلة االولى شعبة ـ أ ـ 
6102/6102  

 المالحظات اسم الطالب ت

  احمد حسين علوان كاظم  

الغاء تعديل ترشيح  02/6/6102في  62حسب االمر  6102/6102مؤجل للعام  ارجان حسين علي اسماعيل  

في  2222بناءا على المكالمة الهاتفية مع الطلب حسب االمر  6102/6102

 في 6626 االمر حسب 6102/6102 بالغياب راسب 21/00/6102

02/2/6102 

  بتول رافد محسن عيدان  

  جاسم فارس محمد خليل  

  حسين جهاد فليح حسن  

  حسين رعد كامل هالمة  

  حسين طالل عبد الجليل صخيل  

  حنين سعد كريم علي 

  حيدر حسين حمزة عبد حسين  

 02/2/6102 في 6626 االمر حسب 6102/6102 بالغياب راسب خمائل ياسين عبد النبي فرج  

، تم تعديل  2/2/6102 في 6126 االمر حسب 6102/6102 بالغياب راسبة دعاء عادل عباس فاضل  

جامعة بغداد / من كلية اللغات الى كلية االعالم  6102/6102ترشيحه للعام 

  2/00/6102في  2422حسب االمر 

  ديمة محمد كاظم حمودي  

  ربا مثنى جبار حبيب 

  رسول جبار سعيد سالم  

  رسول حيدر محمد امين حميد  

، تم تعديل 02/6/6102في  22حسب االمر  6102/6102مؤجلة للعام الدراسي  رضاب جالل لطيف حسين  

/ من كلية اللغات الى كلية التربية للعلوم االنسانية  6102/6102ترشيحها للعام 

   2/00/6102في  2422جامعة تكريت حسب االمر 

  رفل رياض محمد عبد الوهاب  

، تم تعديل 02/2/6102 في 6626 االمر حسب 6102/6102 بالغياب راسب ريام صالح حسن حليحل  

جامعة بغداد / من كلية اللغات الى كلية العلوم السياسية 6102/6102ترشيحها 

  2/00/6102في  2422حسب االمر 

  زهراء سالم حسين كاس مراد  

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االسباني من نقل  يحيى عمار زهراء 

  سارة سالم هليل كطيف  

  سارة هليل خشين علي  

من كلية اللغات الى كلية التربية  6102/6102تعديل ترشيح للعام الدراسي  سجاد باسم اراوه عبطان  

  02/06/6102في  2226/ ط .الجامعة المستنصرية حسب االمر ش 

  سجى محمد جابر حسن 

  شمس مازن ذياب احمد  

 2242/ ط.ش االداري االمر حسب 6102/6102 الفارسي الى التركي من نقل علي حيدر عبد العزيز كريم  

 2/06/6102 في

، تم تعديل  02/2/6102 في 6626 االمر حسب 6102/6102 بالغياب راسب علي رياض شكري صالح  

جامعة / من كلية اللغات الى كلية االدارة واالقتصاد  6102/6102ترشيحه للعام 

  2/00/6102في  2422الكوفة حسب االمر 

  علي كريم حسين حمودي  

  علي نصير جاسم نصيف 

  علياء كريم حسون رجاء  

، تم تعديل  02/2/6102 في 6626 االمر حسب 6102/6102 بالغياب راسب غادة حقي اسماعيل خميس  

من كلية اللغات الى كلية االداب جامعه بغداد حسب  6102/6102ترشيحها للعام 

  2/00/6102في   2422االمر 

تم اعتباره مؤجل لهذا العام لعدم تسجيلهم خالل المدة  6102/6102قبول العام  غزوان عيسى احمد بشكة  



 6102/6102 بالغياب راسب 2/06/6102في  6262/ط.المحددة حسب االمر ش

 02/2/6102 في 6626 االمر حسب

  فاطمة رعد نجم عبود 

  فاطمه حسن زاير جبر 

  كرار عبد الحسين ظنة عوفي  

  ليث ابراهيم ديكان غرقان  

  محمد الصدر عدنان مجيد محمد 

  محمد خالد اسماعيل ابراهيم  

  محمد فارس علي اسماعيل 

  موسىمحمد قاسم عطيه  

، تم تعديل  02/2/6102 في 6626 االمر حسب 6102/6102 بالغياب راسب محمد هاشم عبد اعذيب  

جامعة / من كلية اللغات الى كلية االدارة واالقتصاد  6102/6102ترشيحه للعام 

  2/00/6102في  2422ذي قار حسب االمر 

  مرام عامر كاظم كامل  

  مروة باسم خضير ياس  

  عبود راضي جويدمروه  

  مريم حسام الدين جواد  

  مصطفى عامر رحمان دويج 

  مصطفى محمد جاسم محمد  

  مهند حسين محسن جبار  

  موج اياد شالل شياع  

 02/2/6102 في 6626 االمر حسب 6102/6102 بالغياب راسب نرجس غازي ثجيل معله 

  نرجس ياسر عبود فنجان  

  نور الهدى خضر عباس 

  نور الهدى كريم سيد بدر  

  نور حيدر كريم جاسم  

لعدم اشتراكه باالمتحان النهائي ، تم تعديل ترشيحه  6102/6102راسب بالمواد  هاشم كاظم جاسم محمد  

جامعة بابل / من كلية اللغات الى كلية االدارة واالقتصاد  6102/6102للعام 

 2/00/6102في  2422حسب االمر 

  هال نبيل عبد الغفور عبد المجيد  

  وهج لهيب حيدر محمد  

، تم تعديل  02/6/6102في  22حسب االمر  6102/6102مؤجل للعام الدراسي  يسر جمال نوري سبتي  

/ من كلية اللغات الى كلية التربية للعلوم االنسانية  6102/6102ترشيحه للعام 

  2/00/6102في  2422جامعة االنبار حسب االمر 

، تم تعديل  02/2/6102 في 6626 االمر حسب 6102/6102 بالغياب راسب يقين نبيل فليح حسن  

 2/00/6102في  2422جامعة تكريت حسب االمر / ترشيحها الى كلية الحقوق 

  يوسف سعد عامر خليف 

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 المرحلة االولى شعبة ـ ب ـ 
  6102/6102العام الدراسي 

 

 المالحظات اسم الطالب ت

  احمد باهر محمد زين العابدين 

، تم تعديل  02/2/6102 في 6626 االمر حسب 6102/6102 بالغياب راسب احمد محسن منشد عبد هللا  

جامعة / من كلية اللغات الى كلية الدراسات القرانية  6102/6102ترشيحه للعام 

 2/00/6102في  2422بابل حسب االمر 

، تم تعديل ترشيحه للعام  6102/6102 النهائي باالمتحان شتركي لم انمار هيثم علي طلك 

الحديثة ـ جامعة االنبار / من كلية اللغات الى كلية التربية االساسية  6102/6102

  2/00/6102في  2422حسب االمر 
حسب  6102/6102قدموا للعام  6102/6102خريجي العام الدراسي السابق  اية اكرم ابراهيم جاسم  

  06/06/6102في  2222االمر 

  ماش ظاهربان حميد ع 

  براء بالل حافظ سعيد 

المواد المطالب بها قواعد،قراءة،محادثة،حاسبات  6102/6102راسب بالمواد  بشار طه مظلوم سلمان 

 6102/6102وانكليزي ولم يشترك للعام الدراسي 

  بالل علي عطية رداد 

  بلقيس سامي غازي رمضان 

  جيهان جمال عزه رشيد  

  حسن محمد خلف عبيد  

  حسن محمود حسن عبد هللا  

  حسن هادي دشر طعمة 

  حوراء عباس محمد حسين 

، تم تعديل  02/2/6102 في 6626 االمر حسب 6102/6102 بالغياب راسب داليا علي فياض وسمي  

من كلية اللغات الى كلية التربية الجامعة  6102/6102ترشيحها للعام 

  2/00/6102في  2422المستنصرية حسب االمر 

  راهي جواد حسن جبار  

  رفاه حسن قحطان عبود  

  زهراء داود سلمان كاطع  

  زهراء محمد سوادي كريدي 

  زهراء يوسف عبد الكريم رزوقي 

  6102/6102 النهائي باالمتحان تشترك لم فاضل فهد فاضلزيدون  
 سنة السنة هذه اعتبار وتم(  ثالث دور)  6102/6102 الدراسي العام قبول

 في 0642 االمر حسب للتسجيل المقررة الفترة بعد لتسجيلهم وذلك بحقهم رسوب

 كلية من 6102/6102 الدراسي للعام ترشيحهم تعديل تم وقد..  02/6/6102

 02/06/6102 في 2262 االمر حسب التربية/  المستنصرية الجامعة الى اللغات

 رئاسة كتاب حسب طلباتهم رفض وتم ترشيحهم تعديل بالغاء طلبا قدم قد انه علما
 في 00066 ص/  ط ش المرقم والتصديقات الطلبة شؤون قسم/  بغداد جامعه

64/00/6102 
  سجى علي قدوري رحومي  

 2242/ ط.ش االداري االمر حسب 6102/6102 الفارسي الى التركي من نقل ماضي خليفهسرور علي  

 2/06/6102 في

  سالم ستوري محمود حسين 

  سوران فائق كريم حسن 

  شهد عبد الصاحب العيبي عريبي  

  صميم حيدر عبد جابر  

  ضحى طارق امتاني هاني 

 المحافظات سكنة من لكونهم استثنائهم تم 6102/6102 الدراسي العام قبول عبد هللا احمد صالح عبد هللا  



 6102/6102 الدراسي للعام(  طلبة حاالت معالجة)  فعليا قبولهم تم وقد الساخنة

  02/06/6102 في 2220/  ط.ش االداري االمر حسب
  عبد هللا محمد صبحي عبد الجليل  

 راسب 2/06/6102في  2262/ ط.حسب االمر ش 6102/6102مؤجل للعام  عبد المحسن خليل ابراهيم صالح  

 02/2/6102 في 6626 االمر حسب 6102/6102 بالغياب

الغاء  2/2/6102في  6221/ ط. حسب االمر ش  6102/6102راسب بالغياب  علي امير جابر سراج   

في  2222لم يفعل من سكنة المثنى حسب االمر 6102/6102تعديل ترشيح 

  6102/6102لم يشترك لنفس العام  21/00/6102

  علي ثجيل علي حسن 

 المحافظات سكنة من لكونهم استثنائهم تم 6102/6102 الدراسي العام قبول علي شهاب حمد خلف  

 6102/6102للعام الدراسي (  طلبة حاالت معالجة)  فعليا قبولهم تم وقد الساخنة

  02/06/6102 في 2220/  ط.ش االداري االمر حسب
  علي عباس جاسم شالكة 

 6102/6102لم يشترك باالمتحان النهائي  علي عقيل راضي محمد  

 2242/ ط.حسب االمر االداري ش 6102/6102نقل من التركي الى الفارسي  علي محمد جاسم محمد  

  2/06/6102في 

  عمار غزوان فيصل محمد صبري صبري  

  عمر جميل عبد هللا عباس  

  غدير مازن العيبي اسماعيل  

 حسب 6102/6102 للعام قدموا 6102/6102 السابق الدراسي العام خريجي فاتن فرج عبد هللا كعيبر 

 06/06/6102 في 2222 االمر

  فاطمة عبد الرحمن مجيد نخيالن  

  فرقان سعد حسين خليل 

  كرار فاضل جبر يودة 

 الساخنة المحافظات سكنة منلكونه  استثنائه تم 6102/6102 الدراسي العام قبول ليث جعفر صالح حزام  

 الدراسي للعامبكتاب الحاق (  طلبة حاالت معالجة)  فعليا قبولهم تم وقد
  02/06/6102 في 2222/  ط.ش االداري االمر حسب 6102/6102

 المحافظات سكنة من لكونهم استثنائهم تم 6102/6102 الدراسي العام قبول ليث حسن احمد ياسين  

 6102/6102 الدراسي للعام(  طلبة حاالت معالجة)  فعليا قبولهم تم وقد الساخنة

  02/06/6102 في 2220/  ط.ش االداري االمر حسب
  محمد طه ياسين جواد 

  محمد محمود نايف محمود  

، تم تعديل  2/2/6102 في 6126 االمر حسب 6102/6102 بالغياب راسب مرتضى عدنان ظاهر علي  

جامعة الكوفة / من كلية اللغات الى كلية االداب  6102/6102ترشيحه للعام 

  2/00/6102في  2422حسب االمر 

  مصطفى رحيم عبد علي حسن 

  مصطفى مهند عبد اللطيف احمد  

  منذر دلول خريبط معن 

  مها علي كطان شذر 

الغاء  2/2/6102في  6221/ط.حسب االمر ش 6102/6102راسبة بالغياب  نازلي بشار فاضل حسين  

في  2222بناءا على طلبه حسب االمر  6102/6102تعديل ترشيح 

21/00/6102  

 2/06/6102في  2222قبول متاخر حسب االمر االداري  نور سالم عبد زين  

  61/06/6102في  2421نقل من التركي الى االسباني حسب االمر  هاجر فراس عدنان ابراهيم 

، تم تعديل ترشيحها للعام الدراسي  6102/6102لم تشترك باالمتحان النهائي  هبة مطر فارس حصوه  

جامعة بغداد حسب االمر / من كلية اللغات الى كلية التربية للبنات  6102/6102

 2/00/6102في  2422

  ياعوسق رشيد حيدر ش 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  ـ ج ـ شعبة االولى المرحلة
  6102/6102 الدراسي العام

 المالحظات اسم الطالب ت

   

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل ابراهيم احمد محمود  عباس 

نقل  02/6/6102في  22حسب االمر  6102/6102مؤجل للعام الدراسي  ابراهيم سعيد حسن فهد 

 04/06/6102في  2414/ ط.من الروسي الى التركي حسب االمر ش

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل احمد جميل علوان جياد 

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل احمد حسين علي صالح 

  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل اسراء وليد لعيبي  
  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل اسيل عزيز نعمة ثابت 
 وذلك العام لهذا مؤجلة اعتبارها تم  وقد 6102/6102 للعام مركزي قبول امل عبد المحسن حميدي فرحان  

 المحددة المدة انتهاء بعد لتسجيلهم

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل امير عباس عبد المحمد حسون 

  بهاء صالح الدين عبد الجبار  

  جعفر شاكر جاسم حمود  

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل جمال كريم عباس 

  حاتم كريم جواد علي  

  حسين محمد جاسم احمد  

  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل حسين مهدي بدر لفته 
  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل حيدر مثنى ناجي حمزة 

  04/06/6102في  2414/ ط.نقل من الروسي الى التركي حسب االمر ش خطاب محمد شيحان خلف  

  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل رفل علي لعيبي خلف 

  رونق ربيع رشاد سليم  

  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل زهراء مهدي عبد الرزاق  

  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل احمد مجيد عبد عليزينب  
 61/06/6102 في 2421 االمر حسب التركي الى السرياني من نقل زينب جواد كاظم عاشور  

 61/06/6102 في 2421 االمر حسب التركي الى السرياني من نقل زينب حسن مذخور مهاوي  

وقد  تم اعتبارها مؤجلة لهذا العام وذلك  6102/6102قبول مركزي للعام  زينب عبد المحسن حميدي فرحان  

 لتسجيلهم بعد انتهاء المدة المحددة 

  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل ضحى ابراهيم عبد العظيم كاظم 

  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل علي اسماعيل خليل  

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل علي زيد علي  

 61/06/6102 في 2421 االمر حسب التركي الى السرياني من نقل علي عبد الستار عبد حميد  

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل عماد فاضل عباس عبد 

  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل خليل مرتضى كريم غدير 
  غصون حسون كاظم حساني  

 62/06/6102في  2222نقل من االلماني الى التركي حسب االمر  غفران عبد الكريم عبد الحميد  

 في  2201حسب االمر  6102/6102قبول الطلبة من ذوي الشهداء   فاطمة شفيق كريم احمد  

66/06/6102   

وعلى  62/06/6102في  2022حسب االمر  6102/6102قبول الطالب  قحطان علي خلف تورك  

وتعد السنة الدراسية  6102/6102وفق الحدود الدنيا للعام الدراسي 

 سنة تأجيل بحقه وذلك لتسجيله بعد انتهاء المدة المحددة  6102/6102

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل كرار حميد مكي كاظم 

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل كمال عكاب خالد مخلف 



  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل محاسن الئق محسن 

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل محمد مجيد حمدان عبد محمد 

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل مسلم عقيل عبد الواحد فرحان  

  61/06/6102في  2421نقل من السرياني الى التركي حسب االمر  منتظر صباح حسن خلف  

  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل نور خليل سلمان  
 
 
 

 مرحلة اولى شعبة ـ د ـ 
  6102/6102العام الدراسي 

 

 المالحظات اسم الطالب ت
 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل ابتسام محمد حسين عودة 

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل احمد ابراهيم جاسم حمد 

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل يونساحمد جابر  
 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االسباني من نقل احمد حمودي مهدي حسين 

  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل ازهار نصيف مجيد 
 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل امنة خالد خلف محمد 

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى لمانياال من نقل ايات سالم نوري لطيف 

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االسباني من نقل بتول عدنان بريس 

  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل حسنين رحيم خضير  
 61/06/6102 في 2421 االمر حسب التركي الى العبري من نقل حسين رضوان سمين شكر  

  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل حنين قاسم جواد كاظم 

 61/06/6102 في 2421 االمر حسب التركي الى السرياني من نقل  محسن اللطيف عبد محسن حنين 

 المحافظات سكنة من لكونهم استثنائهم تم 6102/6102 الدراسي العام قبول خالد حميد نوفل  

 الدراسي للعام(  طلبة حاالت معالجة)  فعليا قبولهم تم وقد الساخنة
 02/06/6102 في 2220/  ط.ش االداري االمر حسب 6102/6102

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى فرنسيال من نقل دعاء طه مخلف عبد هللا 

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل  هادي نعمة محمد رشا 

  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل زهراء باسل امير  
 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل زينب سالم عارف هاتف 

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل زينب ضيدان حمد ضيدان 

 61/06/6102في  2421نقل من العبري الى التركي حسب االمر  زينب عادل قصاب شيحان  

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل صابرين شاكر موسى علي 
 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االسباني من نقل طه مصطفى داود 

 61/06/6102 في 2421 االمر حسب التركي الى العبري من نقل طيبة فالح كزار محمد  

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل عبد هللا عماد حسين فزع 

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل عذراء سعد محمد ناصر 
  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل علي فوزي فخري خليل 
 61/06/6102 في 2421 االمر حسب التركي الى الفارسي من نقل غفران احمد خضير عبد العباس  

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل فاطمة سعد ناجي حسين 
  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل فرقان علي عبد الحسن 
  في 2201 االمر حسب 6102/6102  الشهداء ذوي من الطلبة قبول قمر وليد ناجي عبد الجبار  

66/06/6102   

  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل ماجد حامد سلومي 

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل محمد رعد حبيب حميد 
ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي حسب  6102/6102قبول  مرتضى سعدون عبد الرضا فليح  

  66/06/6102في  2206االمر 

قبول الطلبة االستمارات المتاخرة للدوريم االول )  6102/6102قبول الطلبة  مرتضى عامر يوسف عابد  

 02/060/6102في  2222حسب االمر ( والثاني 



 61/06/6102 في 2421 االمر حسب التركي الى فارسيال من نقل مريم جودت عبد القادر حسين 

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل مريم علي يوسف  
،  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل مريم مشعل مجباس مشعل 

ور اسمها في تعديل الترشيح تقرر الغاء امر نقلها من امرنا المذكور وذلك لظه
 الوجبة الثالثة

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االسباني من نقل مالك قيس عبد الرزاق حبيب 

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل نمارق رزاق عبيد حسن 
 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل نور احمد قاسم  
 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل الهام عباس جواد 
  04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى الروسي من نقل هشام نجاح خضير كسارة 

 04/06/6102 في 2414/ ط.ش االمر حسب التركي الى االلماني من نقل ورود محمد حمودي  

 
 
 

 شعبة ـ أ ـ  الثانيةالمرحلة 
6102/6102  

 المالحظات اسم الطالب ت

  احمد نبيل ابراهيم كزار  1

  علي عمر رافع االء 2

  محسن حميد مزهر الزهراء 3

  آمنة عبد الرحمن كمال محمد امين  4

  6102/6102اصدار امر ترقين قيد  كاظم جواد امير 5

  آية علي حسين هاشم  6

  آية غالب كامل حسون  7

  آية نهاد قدوري زيدان  8

  تبارك نهاد صالح حسين  9

  حنين عامر قادر شاكر  10

  حوراء حسن هادي زاير  11

  دعاء عبد الكريم عبد هللا سهيل  12

  رسل جاسم محمد حميد  13

  رفل غانم عبد السادة خليف  14

 6/0/6102في (  2) حسب االمر االداري  6102/6102للعام الدراسي مؤجلة  زهراء حامد عبد الكريم عبطان  15

  زينب اسعد زين العابدين ولي  16

  سارة شكور حسن نجم  17

 محمل امالء سجاد باسم اراوه عبطان  18

  سجاد حسين عليوي حسين  19

اصدار امر اداري ) النهائي لعدم اشتراكها في االمتحان  6102/6102راسبة  سمارة محمد هادي مغير  20

 ( 6102/6102رسوب بالغياب وترقين قيد 

اصدار امر اداري )  النهائي االمتحان في اشتراكها لعدم 6102/6102 راسبة شهد خالد حامد شنيتر  21

 ( 6102/6102رسوب بالغياب وترقين قيد  

 محمل قواعد وحاسبات  عباس حسين ناصر حسين  22

مطالب بالمواد قواعد ، محادثة ، مدخل الى الترجمة  6102/6102راسب بالمواد   فيصل علي حامد عبد هللا 23

 (، مقدمة في االدب 

  غادة حامد دراي ملوح  24

  فاطمة احمد سعيد شاكر حميد  25

  فاطمة الزهراء قاسم خنجر رشك  26

/ ط . حسب االمر االداري ش  6102/6102تم استضافة الطالبة للعام الدراسي  لياء نظير حسن كاظم  27

قسم اللغة التركية الى / جامعة بغداد / من كلية اللغات  62/01/6102في  2222

قسم اللغة التركية للسنة الدراسية الثانية / جامعة الكوفة / كلية اللغات والترجمة 
( تاريخ تركيا القديم ) الولى مطابقة عدا مادة علماً مواد المقاصة العلمية للمرحلة ا

 التي يتم تحميلها الى المرحلة الثانية استنادا الى قرار اللجنة العلمية 



  مرتضى عبد الكريم حسين عودة 28

  مروة نجم اسماعيل احمد  29

  مريم احمد عبد بردان  30

  مريم محمود سلمان درب  31

/ قسم اللغة التركية الى كلية اللغات والترجمة / جامعه بغداد / نقل من كلية اللغات  مسلم علي موسى راضي  32
. حسب االمر ش  6102/6102قسم اللغة التركية للعام الدراسي / جامعة الكوفة 

  2/01/6102في  2004/ ط 

  مينا عامر ياسين خضير  33

  نرمين علي نعمت هللا  34

  نور حيدر مصطفى محمد  35

  20/0/6102في  220حسب االمر  6102/6102راسبة بالغياب  نورس علي محسن علوان  36

خضير عباس نعمة ياسمين 37    

   علي حيدر سرمد يقين 38

 
 
 
 
 
 
 

 شعبة ـ ب ـ  ثانيةالمرحلة ال
  6102/6102العام الدراسي 

 

 المالحظات اسم الطالب ت

  احمد عبد القادر احمد محمود  1

  احمد محمد حسين كاظم  2

  امير عبد الكاظم هادي عبد  3

  ايات عدنان جاسم محمد  4

  ايات كريم محمد علي  5

  ايات محمد خالد نصري  6

  بتول علي حاجم دبيس  7

  براء عبد الستار لعيبي حسن  8

  براء مثنى ابراهيم فاضل  9

  تبارك محمد زيدان عجيل  10

  تمارة عدنان علي جاسم  11

  حسام حمادي احمد عبد  12

  حسين حقي اسماعيل داود  13

  حمزة يوسف سمين مصطفى  14

  حيدر خالد صالح احمد 15

  دينا حسين علي اكبر حسن  16

 محملة قواعد  ريام طارق احسان زكي  17

  زهراء عبد الكريم موسى عباس  18

  زينب حسام الدين ابراهيم عباس  19

  ضحى كريم عبيد فرحان  20

  عبد القادر شاكر احمد فرحان  21

  عبد القادر عامر معيوف ذياب  22

  علي خالد عبد ابراهيم  23

  علي نبيل يوسف شاكر  24

 محمل علم صوت  عمر عباس عبيد عباس  25

  عمر كريم مصطفى محسن  26



 محملة قواعد مريم عباس زبال حمدان  27

  مسره كريم وهيب مهدي  28

  مصطفى عباس جميل  29

  مها سعد رشيد محمود  30

  نور الهدى جودت كاظم مكي  31

  نور خزعل حسين علوان  32

  هاجر اسماعيل عبد حسين  33

  هبة عباس محمد علي  34

  يحيى محمد نعيس سوالغ  35

 
 الثالثة المرحلة 
6102 /6102   

 المالحظات اسم الطالب ت

  االدب في ومدخل الترجمة الى مدخل  محمل  جاسم مهدي جاسم احمد 1

حرج حسن فالح اخالص 2   

 ، سياسية ترجمة ، شعر ، لغة نظريات بها المطالب المواد 6102/6102 راسب  هنيدي حمد انعيمة اكرم 3

 انشاء
  طعيمة حمدان فليح المنتظر 4

  امير محمد حمود طوفان  5

علي عبد الحميد عبد رشيد اية 6    

اصدار امر )  20/0/6102في  220حسب االمر  6102/6102راسبة بالغياب  اية عباس عامود  7

 (   6102/6102رسوب بالغياب وترقين قيد 

جاسم حسن قيس ايناس 8    

  باسم حميزة حياوي جاسم  9

  بيداء دعير بحر  10

  حسام عصام شاكر محمود  11

  دانية حسين عبد الهادي  12

  رائد احمد عباس حسين  13

 الترجمة الى ومدخل قواعد محملة  عباس عودة علي رواء 14

   صالح جعفر سعدي رؤى 15

  منخي سامي عالء زهراء 16

 الترجمة الى ومدخل قواعد محملة عليوي خلف طارق زياد 17

  سارة جبار عبد الستار خماس  18

نذير عباس عدنان سماح 19    

  عباس عماد هادي داود  20

 محملة قواعد ومدخل الى الترجمة  عال رياض عباس جاسم  21

 الترجمة الى ومدخل قواعد محملة عالء حسين جسام جري  22

  محمود اوهام حسن نجم  23

 20/0/6102 في 220 االمر حسب 6102/6102 بالغياب راسبة مروة احمد مهدي  24

زاير كزار جبار مروة 25    

احمد الرحمن عبد مريم 26   

فرحان سلمان علي مريم 27    

 الترجمة الى ومدخل قواعد محملة  مرزوق محسن محمد نور 28

 
 
 
 
 
 
 
 



 شعبة ـ أ ـ  الرابعةالمرحلة 
6102/6102  

 المالحظات اسم الطالب ت

 االداري االمر حسب 6102/6102 الدراسي للعام مؤجلة، محملة ترجمة سياسية  االء هادي محمد جواد  1

 6/0/6102 في(  2) 

  احمد صالح مطر كرسوع  2

  احمد علي خلف شولي  3

  اسماعيل سعد اسماعيل خليل  4

  اسيل قيس عبد الحافظ شهاب  5

  ايات مجيد جبر كطيف  6

 محملة ترجمة سياسية اية صالح مهدي عذاب  7

  اية محمود قاسم صالح  8

  براء طالب خليل ابراهيم  9

  ثراء حسين احمد عباس  10

  جاسم رسمي جاسم راشد  11

  جوزفين ازريا تاور توما  12

  حارث خالد داوود ساير  13

 سياسية ترجمة محملة ريم محمد علوان حسون  14

  زهراء علي نجم عبد هللا  15

  سارة عالء نواف رحيم  16

  سارة نبيل زامل هاشم  17

  سما جمال فارس عبد الرزاق  18

  طيف عطا هللا عبد حسن  19

  عبد الحميد محمد عبد المحسن محمود  20

  علي عزيز جاسب محمد  21

  علي محمد ابراهيم حسن  22

  عمار حامد مهدي سلمان  23

  عمار عدنان حسن هادي  24

  عمار ياسر عبيد كسار  25

 محمل ترجمة سياسية وعلمية   عمر عقيل فوزي عمران  26

 االنشاء والترجمة العلمية محمل بمادة  خليفة محمد عمر 27

  فاطمة محمد احمد حسن  28

  فاطمة مظفر محمد حسين  29

  كرار يوسف عبد عكال  30

  ليث حسين عبد علي هادي  31

  ليلى علي جبار حسين صالح  32

 محمل شعر محمد شحاذة حمد ناصر  33

  مروة حامد ناجي علي  34

  مريم فيصل فوزي مصطفى  35

 محمل انشاء وترجمة علمية  مصطفى محمد مير علي سيد مراد  36

  مصطفى نجم عبد خزيم جويد  37

  نورس يونس ايوب حمزة  38

  هاشم جعفر كريم لفته  39

  هدى خالد حامد عباس  40

  هدى شاكر محمود منصور  41

  ياسين احمد عطية عبد  26

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 شعبة ـ ب ـ   رابعةالمرحلة ال
   6102/6102العام الدراسي 

 

 المالحظات اسم الطالب ت

  احمد جمال محمد احمد م  0

  اسماء سليمان داوود سلمان  6

  م عزاوي سايالف عزاوي جا 2

  تبارك لؤي كاظم عبد الواحد  2

  جلنار جودت كاظم علي  2

  جنان كاظم جاسم محمد  2

  جنة جاسم عباس محمود  2

 دوام صباحي قيد مسائي  حامد سلمان وادي علي  4

 محملة ترجمة سياسية  حنين كامل داوود سلمان  2

  راوية ماهر خميس محمد  01

  رجاء حميد حردان حمد  00

  رند سمير محمود جاس 06

  روافد عبد الزهرة عذافة غضبان  02

  رؤى نهاد عبد طه 02

  زهراء كريم عاشور محمد  02

  زينة عبد الحسين صبري جاسم  02

  سارة ضاري سعود راضي  02

  سجى عبد االمير عباس ذياب  04

  سيف عبد الحمزة ابراهيم موزان  02

  شمس علي عبد سلمان  61

  ضحى حسين عمران كاظم  60

  طيبة محمد احمد موسى  66

  عباس هليل جاسم محمد  62

 محمل انشاء  عبد هللا صباح عبد الصاحب  62

 انشاءمحمل  علي طعمة حمزة  62

  غفران حاتم عبد علي  62

  فاطمة جبار خلباص مكسر  62

  فاطمة حسن جالوي راضي  64

  فاطمة حسين علي محمد  62

  كاروان عدنان فرمان عزيز  21

 محمل انشاء مروان اسماعيل خليل محمد امين  20

  مريم حسن صالح خلف  26

  مريم عقيل هاتف محمود  22

 محمل ترجمة سياسية  مسلم جواد كاظم حنش  22

  مصطفى جابر حسين جابر  22

  نادية خزعل عبد االمير جواد  22

  شمة الدين نسرين عز الدين محي  22

  نور خالد عبد الستار توفيق 24

  نور علي ماذي قاسم  22

  نورس حسين غازي فرهود  21

  هبة حمزة كاظم حمزة  20



  هبة عبد الكريم محسن كاطع  26

  هديل ابراهيم علي كاظم  22

  وردة نعمة مسلم حسين  22

  يوسف صبيح محمد راشد 22

 
 


