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

 النتٌجة االسم الرباعً ت

 ناجح ابتسام داود سلمان فاضل 2

 ناجح احالم عبد مصطفى حسٌن 1

 ناجح حمادي جاسم احمد صبحً 3

 ناجح احمد فاروق حسٌن ابراهٌم 4

 + تطبيقات ادبية + القياس والتقويم (مكمل ) النحو + النقد الحديث + النثر + فقه اللغة  أرام جاسم محمد 5

  اركان محمد عزٌزاحمد 6

 ناجح ازٌن احمد حسٌن مجٌد 7

 ناجح ازٌن رشاد رضا 8

 مكمل ) النقد الحديث + تطبيقات ادبية ( اسامة االمٌر زٌد ابو القٌس كهٌة 9

 ناجح اسراء حسن نصٌف جاسم 20

 ناجح اسكا خورشٌد علً جاسم  22

 مكمل ) النقد الحديث + الشعر + فقه اللغة + تطبيقات ادبية + القياس والتقويم ( اسٌا احمد نجم الدٌن محمد 21

 والتقويممكمل ) النقد الحديث + القياس  افٌن نوري حمٌد 23

 مكمل ) النقد الحديث ( اكو رفعت علً 24

 ناجح امٌرة عباس عزٌز محمد 25

 مكمل ) الشعر + النثر + فقه اللغة + تطبيقات ادبية + القياس والتقويم ( اٌالف طلعت عثمان عمر   26

 ناجح اٌالف عبدٌن مصطفى محمد 27

 ناجح اٌمان حسن حمد كاظم 28

 ناجح بقرار  اٌمان محسن سلٌمان 29

 ناجح اٌناس شاكر شكور سمٌن 10

 ناجح بردوٌل مهاوش مطلوب زعال 12

 ناجح برزان ابراهٌم محمود محمد 11

 ناجح برهست محمد فتاح عزٌز 13

 ناجح بروٌن كرٌم حكٌم  14

 مكمل ) النحو ( بشرى محمد قادر رضا 15

  بناز علً خلٌل ابراهٌم 16

 ناجح بٌرٌفان نوزاد عبٌد  17

 ناجح بقرار بٌكرد ناظم عزٌز حكٌم  18

 ناجح جنار احمد كرٌم 19

 ناجح جنار صفر جواد 30

 ناجح جٌجك عماد محمد احمد 32

 ناجح بقرار جلٌل حمٌد جٌالن ثاٌر 31

 ناجح حسٌن جمعة رشٌد حسن 33

 ناجح بقرار حسٌن صالح جمعة حسن 34

 ناجح بقرار حسٌن علً خلف صالح 35

 مكمل ) النحو + النقد الحديث + فقه اللغة + تطبيقات ادبية ( حسٌن علً محمد 36

 ناجح حمٌد محمد حمٌد حسن 37

 ناجح درٌا عمر محمد 38



 ناجح دعاء رشٌد حسٌن خلف 39

 ناجح دلباك محمد كرٌم قارمان 40

  دنٌا اسماعٌل ولً علً  42

 ناجح دنٌا نجاة عبٌد 41

 ناجح بقرار خلٌلدٌنا هٌثم مصطفى  43

 مكمل ) النحو + النقد الحديث ( رسل عبد السالم ناجً 44

 مكمل ) النحو + النقد الحديث ( رنا قاسم عباس ابراهٌم  45

 مكمل ) النحو + النقد الحديث ( روزكار اسماعٌل ولً علً  46

 مكمل ) النقد الحديث + تطبيقات ادبية ( روٌدة محمد حمٌد حسٌن 47

 ناجح ٌونس ٌوسف صالح رٌة 48

 ناجح رٌم محمد جارهللا مرعً 49

 مكمل ) النحو + النقد الحديث ( زانٌار محمد خان شكور محً الدٌن  50

 ناجح زٌنب صالح مهدي هزاع 52

 ناجح زٌنب فاضل عباس اسماعٌل 51

 ناجح سارة صباح جمال صمد 53

 ناجح سارة قارتال علً   54

 ناجح سجاد علً حسن مهدي 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 المالحظات االسم الرباعً ت

 ناجح سمٌة جاسم محمد ولً 2

 ناجح سمٌر غانم عثمان سلطان 1

  سندس قاسم خلٌل  3

 ناجح حسٌن مصطفى  سوزان غازي 4

 ناجح بقرار سوسن باسم  صالح سعٌد 5

 ناجح بقرار سوسن سلٌمان صمد داود 6

 ناجح سٌروان احمد سعٌد 7

 مكمل ) النقد الحديث ( سٌف عباس احمد حمٌد 8

 مكمل ) النحو + النقد الحديث + النثر + تطبيقات ادبية + القياس والتقويم ( سٌف نوري انجً  9

 ناجح سٌناء حسٌن محمد 20

 ناجح بقرار سٌوه ابراهٌم حسن 22

 ناجح شهلة جمعة مرشد مجٌد 21

 مكمل ) النحو + تطبيقات ادبية ( صبري ناظم عجاج عبدهللا 23

 ناجح بقرار عباس ٌوسف علً شرٌف 24

 مكمل ) النقد الحديث ( عذراء اكرم محمد جاسم 25

 ناجح بقرار علً جمعة محمد 26

 ناجح علً سلٌمان محمود علً 27

 ناجح علً كرٌم رحٌم  28

 ناجح علً كرٌم غضنفر  29

 ناجح بقرار عمر محمد خضر صالح  10

 مكمل ) النحو + النقد الحديث + القياس والتقويم ( غادة هادي  شكر  12

 ناجح فاطمة عارف عدنان رشٌد 11

 ناجح فاطمة محمد باهر  13

 مكمل ) النحو + النقد الحديث ( ٌاسٌن حسٌن  فرٌدون 14

 ناجح بقرار كاروان كمال حسٌن  15

 مكمل ) القياس والتقويم ( كٌالن حسٌن حسن فلٌح 16

  لشكر لقمان اسعد ولً   17

 ناجح لولة فاضل رفٌق 18

 ناجح محمد كرٌم غضنفر 19

 ناجح معن سعد محً الدٌن ابراهٌم  30

 ناجح مها جاسم توفٌق 32

 ناجح مهند ولً ابراهٌم 31

 مكمل ) النحو + النقد الحديث + تطبيقات ادبية + القياس والتقويم ( مهى محمود سلٌمان محمد 33

 ناجح مٌادة محمد حمٌد 34

 ناجح نخشان قاسم خورشٌد  35

 ناجح ندى شكر حسٌن علً  36

 ناجح نسرٌن محمد حسٌن 37



 ناجح نور اوزجان وهبً احمد 38

 ناجح نور شكور احمد خلف 39

 النقد الحديث + القياس والتقويم (مكمل )  نور عباس مهدي عٌسى 40

 مكمل ) النحو + النقد الحديث ( نورجان عونً علً 42

 ناجح نوره محمد عبداالمٌر 41

 ناجح بقرار مجٌد ابراهٌم نٌان شكور 43

 ناجح بقرار نٌكار حسن عباس كشول 44

 ناجح هاوزٌن نامق كرٌم 45

 ناجح بقرار هشام محمد كردي حٌاصة 46

 مكمل ) النحو + النقد الحديث + تطبيقات ادبية ( عبد عواد خمٌسهند  47

 ناجح هند كرٌم حمد هزاع 48

 ناجح هوٌدة جمهور محمود 49

  هٌفاء فاضل حسٌن محمد 50

 مكمل ) النحو + النقد الحديث ( وفاء صدرالدٌن حسام الدٌن 52

 مكمل ) النحو + النقد الحديث + تطبيقات ادبية + القياس والتقويم ( ولٌد محمد خضر صالح 51

 ناجح ٌسرى برزان ابراهٌم رضا 53

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


