
 امساء الطلبة االوائل /قسم اللغة الفرنسية/ الدراسة الصباحية  
 السنة الدراسية التقدير املعدل االمساء ت
 2009/2010 جيد جدا 81.92 مروه هاشم حممد 1
 2009/2010 جيد جدا 80.24 اسراء شهاب امحد 2
 2009/2010 جيد 75.58 دينا عبدالكرمي ابراهيم 3
 2010/2011 جيد جدا 85.17 سالم محزه علي ايور 4
 2010/2011 جيد 77.55 صابرين مجيل حسني 5
 2010/2011 جيد 77.25 حوراء سعد فيصل 6
 2011/2012 جيد 71.59 سارة حيىي جليب 7
 2011/2012 متوسط 69.23 غسق فاتح صدام 8
 2011/2012 متوسط 66.62 سارة فؤاد انور 9

 2012/2013 جيد 77.98 ميس مازن سهام 10
 2012/2013 جيد 77.9 مسار حممد مهدي 11
 2012/2013 جيد 72.4 اجمد جواد كاظم 12
 2013/2014 جيد 72.34 زينب عبد االمري جبار 13
 2013/2014 جيد 70.35 نبأ انصر ابراهيم 14
 2013/2014 متوسط 69.92 ريهام عامر عباس 15
 2014/2015 جيد جدا 84.12 قصي سلمان زيدان 16
 2014/2015 جيد جدا 80.76 كاظم حسن  امساء 17
 2014/2015 جيد 76.47 جوان برهان جنم الدين 18
 2015/2016 جيد 75.95 روز موفق خلف 19
 2015/2016 جيد 74.60 انفال حممد عبد الرضا 20
 2015/2016 متوسط 62.40 ايه ايسر عبد االئمة 21

 



 امساء الطلبة االوائل /قسم اللغة الفرنسية/ الدراسة املسائية
 السنة الدراسية التقدير املعدل االمساء ت
 2009/2010 جيد جدا 84.62 رحاب خلف كاظم 1
 2009/2010 جيد جدا 81.95 شهد حممد رشيد  2
 2009/2010 جيد 73.9 حسنات خلف رشيد 3
 2010/2011 ممتاز 90.25 معاويةمروان شريوان  4
 2010/2011 جيد جدا 89.89 انسام صادق صاحل 5
 2010/2011 جيد جدا 80.84 سحر عماد عدانن 6
 2011/2012 جيد جدا 81.72 زيد خلدون عبد عون 7
 2011/2012 جيد 76.54 روعه صاحل امحد 8
 2011/2012 جيد 73.88 سجى فاضل عباس 9

 2012/2013 ممتاز 90.08 وسام مصدق عبد الكرمي 10
 2012/2013 جدا جيد 86.8 رشا الياس حبيب  11
 2012/2013 جيد جدا 84.46 حيدر عبد االمري حسن 12
 2013/2014 مقبول 59.94 اكرم كرمي جاسم 13
 2013/2014 مقبول 59.54 حيدر حممد عمران 14
 2013/2014 مقبول 54.57 حممد شكري حممد 15
 2014/2015 جيد 79.17 اجمد محيد خالف 16
 2014/2015 جيد 77.6 رايم ايس خضري 17
 2014/2015 جيد 72.75 ساره بشري طاهر 18
 2015/2016 جيد جدا 87.34 رقية حسني شاكر 19
 2015/2016 جيد جدا 80.11 رضا اثمر ابقر 20
 2015/2016 جيد 75.48 يسرى ستار بريكه 21

 


