
 1026/1027عام لل قسم اللغة العربية شعبة ) أ ( الثانيةالمرحلة نتائج 

 النتٌجة االسم الرباعً ت

 ناجح بقرار ابراهٌم عادل حسٌن محمود 2

 ناجح احمد رفعت طعمة مطر 1

 مكمل ) البالغة + علم النفس + االدارة ( أراز فؤاد محمدأمٌن احمد 3

 ناجح بقرار ازٌن شهاب احمد 4

 ناجح أزٌن ٌاسٌن حسن محمد 5

 ناجح اسراء زكً محمد احمد 6

 راسب بالغش اسراء ناظم جواد موسى 7

 ناجح أسماء علً مجٌد محمد 8

 مكمل ) الكتاب القديم ( اسماء نوري ولً دروٌش 9

 ناجح شراداقبال روكان عبد  20

 مكمل ) البالغة + العروض + الكتاب القديم + علم النفس + االدارة ( أالن عباس لطٌف كرٌم 22

 ناجح لهام علً حسٌن محمودإ 21

 ناجح امداد عباس احمد رضا 23

 امل جمال عجٌب عباس 24
علم النفس مكمل ) النحو + االدب االسالمي + الصرف + البالغة + العروض + الكتاب القديم + 

 + االدارة + الحاسبات (

 مكمل ) البالغة ( امٌر نجم عبدهللا حمد 25

 ناجح بقرار اٌمان برهان  عسكر عاشور 26

 ناجح بقرار اٌمان ٌاسٌن مجٌد رمضان 27

 ناجح أٌمن  سامً ابراهٌم شكور 28

 ناجح آٌه صالح محمد  29

 ناجح برسان برهان جرجٌس ابراهٌم 10

 مكمل ) البالغة + الكتاب القديم + علم النفس + الحاسبات ( فرهاد رشٌد امٌنبرٌخان  12

 ناجح برٌهان احمد سمٌن عباس 11

 ناجح بناز صالح ستار احمد 13

 ناجح بقرار بٌان قاسم كرٌم سعدون 14

 مكمل ) العروض + الكتاب القديم + الحاسبات ( جنار اسماعٌل حسٌن سعٌد 15

 ناجح حمزة علً جرجٌس 16

 ناجح حنان مرشد ابراهٌم خورشٌد 17

 ناجح خٌرهللا زكً زٌدان خلف 18

 ناجح دعاء احمد زٌدان خلٌل 19

 ناجح دنٌا سعٌد ابراهٌم  علً 30

 راسب بالغش دنٌا عماد مجٌد حسن 32

 ناجح دنٌا كامل جمٌل 31

 ناجح ذكرى محمد قادر رضا 33

 ناجح رعد اسماعٌل قادر فتاح 34

 ناجح رغدة عدنان مهٌدي  صالح 35

 مكمل  زانا شٌرزاد نوري سمٌن 36

 ناجح بقرار زهراء محمد ابراهٌم حسن 37



 ناجح زٌان رشاد رضا علً 38

 ناجح زٌنب اركان جرجٌس ابراهٌم 39

 ناجح زٌنب فالح حسن علً 40

 ناجح زٌنب محمد رشٌد 42

 ناجح زٌنب محمود قاسم 41

 ناجح احمدزٌنة قاسم محمد  43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1026/1027لعام ل قسم اللغة العربية شعبة ) ب ( الثانيةالمرحلة نتائج 

 النتٌجة االسم الرباعً ت

 مكمل ) العروض ( سارة محمد صالح 2

 ناجح ساهرة شهاب احمد شكر 1

 ناجح سلٌمة محمد هزاع حٌدر 3

 ناجح سهٌر حسن علً سلٌمان 4

 ناجح بقرار امٌنسوزان جمال  5

 مكمل ) البالغة + العروض + الكتاب القديم ( سوزان حسن وهاب  احمد 6

 مكمل ) االدب االسالمي + البالغة + العروض + الكتاب القديم + االدارة + الحاسبات ( سوزان عاصً علً احمد 7

 ناجح شذى محسن جهاد رضا 8

 ناجح شهباء صباح سفر خلف 9

 ناجح جهاد حمدشٌماء خلٌل  20

 ناجح صاحب هاشم تقً ابراهٌم 22

 ناجح صباح امٌن حٌدر مدحت 21

 مكمل ) العروض ( طة احمد شهاب 23

 ناجح عبدالقادر علً جرجٌس 24

 ناجح عبدهللا امٌن قاسم عباس 25

 مكمل ) البالغة ( عذراء فاضل خلٌل 26

 ناجح عقٌل محمد موسى خلف 27

 مكمل ) النحو + البالغة + العروض + الكتاب القديم ( عباسعلً محمد اكبر  28

 مكمل ) البالغة + الكتاب القديم ( علً مصطفى كمال رفعت  29

 ناجح فاطمة احمد سمٌن 10

 ناجح فاطمة جالل عزٌز سمٌن 12

 ناجح فاطمة سٌف الدٌن ستار غٌدان 11

 ناجح فاطمة صالح مرشد 13

 بقرار ناجح فلاير كمال شالل 14

 مكمل ) البالغة + العروض + الكتاب القديم + علم النفس + االدارة + الحاسبات ( قاسم محمد محً الدٌن 15

 مكمل ) علم النفس + الكتاب القديم ( كواللة حسٌن محمد علً 16

 ناجح محمد احمد حسن محمود 17

 القديم + االدارة (مكمل ) النحو + البالغة + العروض + الكتاب  محمد برهان مجٌد محمد 18

 ناجح محمد صالح جمعة بٌات 19

 مكمل ) الصرف + البالغة + العروض + الكتاب القديم + علم النفس + االدارة ( محمد عبد اللطٌف  محمود 30

 مكمل ) البالغة + العروض + الكتاب القديم + علم النفس ( محمد نوري حمٌد قادر 32

 ) الصرف + البالغة + العروض + الكتاب القديم + علم النفس + االدارة (مكمل  مروان مصطفى عزٌز مجٌد 31

 مكمل ) الكتاب القديم ( مرٌم عباس حسن محمد 33

 مكمل ) البالغة + العروض + علم النفس ( مزدة ولً حسن عدول  34

 النفس + االدارة + الحاسبات(مكمل ) الصرف + البالغة + العروض + الكتاب القديم + علم  مصطفى احمد رضا مصطفى 35

 بقرار ناجح نادٌة محمود عباس مهدي 36



 ناجح نبز فهاد جواد محمد 37

 ناجح نرمٌن احمد محمد رشٌد 38

 ناجح نهلة عباس محمد جاسم 39

 هدى مهدي حمٌد 40
مكمل ) النحو + االدب االسالمي + البالغة + العروض + الكتاب القديم + علم النفس + 

 ( االدارة

 ناجح وجدان عبد السالم ناجً احمد 42

 مكمل ) الحاسبات ( سعٌدحسن ٌوسف جاسم  41

 مكمل ) النحو + الصرف + العروض + الكتاب القديم + االدارة + الحاسبات ( مرٌم باسم شرٌف 43

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


