
 داة المكمل فيهااالسم                                                         موقهم في االمتحان                                          الما

 شعبة )أ( المرحلة الثانية                                                                 

  ناجحة أبابيل طاهر رضا دلف 

 البالغة  مكمل أحمد اكرم علي رضا 

  ناجحة أيمان فهد نامق مجيد

  ناجحة اخالص عبد رحيم حمزة

  ناجحة اسراء ولي خلف جاسم

  ناجحة اسياحسن عيسى موسى

  ناجحة أميرة احمد نجم الدين  محمد

 العروض مكملة أواز عباس غريب لطف هللا

  ناجحة ايمان سعيد رشيد حسن

  ناجحة أيمان شاهين محمد مردان

 الحاسبات مكملة بيمان وريا قاسم كريم

  ناجحة بدور سلمان عثمان محمد

  ناجحة بناز رمضان كريم درويش

  ناجحة بناز كريم رحيم جاسم

  ناجحة به رزين ناظم قادر 

  ناجحة بيخال محمد خورشيد

  ناجحة بيداء واثق سعدون علي

  ناجحة محمد تابان مردان امين

 البالغة+تحليل النص+االدارة مكملة جيمن فرحان فؤاد حسين

  ناجحة جاوان لقمان صابرمحمد

 العروض مكملة جنات محمد خورشيد جاسم

 البالغة+العروض+الحاسبات مكملة جيمن شهاب محمد صمد

  ناجح حيدر مظهر مهدي حسين

 العروض مكملة حسناء نصيف محمود محمد

 العروض+ الحاسبات مكملة الدين فخر الدينحنين تاج 

  ناجح خلدون محمود حسن عمارة

  ناجحة دنيا ستار عبدهللا نجم

  ناجحة درون سعيد مجيد احمد

  ناجحة دلباك رحمان احمد علي

  ناجحة دنيا برهان عباس علي 

 مكملة بتحميل ناجحة رواسي سلمان مصطفى محمد

  ناجحة رغد حسن علي صادق

 النحو مكملة زينب عز الدين زين العابدين

  ناجحة زهراء فهد كريم جعفر

  ناحجة زهراء محمد باهر حسين

  ناجحة زينب حسين قاسم محمد



  ناجحة زينب حيدر جواد موسى

  ناجحة زينب عبد الحسين ابراهيم حسين

 البالغة +العروض مكمل سمير شكر محمود محسن

  ناجحة سحر فرحان اسماعيل احمد

  ناجحة سحر محمد محمد شريف

 النحو+الصرف+الحاسبات+االنكليزي+االدارة مكملة سمر سالم فرمان سلمان

  ناجحة سمية محمود غازي حمة

 من التحميل)الصرف( ناجحة اسيا عبدالكريم

 من التحميل )الصرف+الحاسبات( ناجحة ايمان برهان

 )االدارة( من التحميل ناجحة نورة احمد زين العابدين

 من التحميل )االدارة( ناجح  فرهاد عاصي 

 من التحميل )االدارة( مكمل  يوسف عباس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شعبة )ب(                                                           

  ناجحة سنور صبحي خورشيد فتاح

 +البالغة+العروض+تحليل النص+االدارةاالدب االسالمي مكمل شهاب احمد سمين عزيز

  ناحجة شهد محمد جاسم محمد

  ناجحة شوخان حكيم حسن فتاح

  ناجح عدنان حمدان عبيد احمد

 في المادة جميعها مكمل علي عمر حسين هياس

 الحاسبات مكمل عمار عبد صالح طه

 العروض مكمل عمر طالب عطاهللا ربيع

  ناجحة عنود فخري حميد حمزة

   فاطمة احمد ولي علي 

 الحاسبات مكملة فاطمة عقيل حسن صادق

 العروض مكملة فرشته سعدون قادر توفيق

   فرياد محمد شريف محمد

   فهيمة مدحت جمعة

 االدب االسالمي+البالغة+العروض+االنكليزي+االدارة مكمل قاسم زكي شاكر محمد

  ناجحة كوالله عاصي مصطفى ابراهيم

   محمد احمد عبيد علي 

   محمد حائف حسين عباس 

  ناجحة مروة حميد مصطفى علي 

  ناجحة مروة قاسم محمد خميس

  ناجحة مريفان نزر محمد عزيز

  ناجحة مريم زاحم شكور سمين

  ناجحة مالك صاحب شكور محمود

  ناجحة منار عارف احمد فليح

 العروض+الحاسبات مكملة نادية قاسم سعيد محاو

   نازنين كريم محمد محمود

  ناجحة نبراس نوري محماو حسن

  ناجحة نور امير زيدان خلف

  ناجحة نور جمعة ساقي نوري

 البالغة +العروض+الحاسبات+االدارة مكملة نور عباس فاضل جهاد

  ناجحة نورهان محمد محمود عبدهللا

   هازة كاظم فتاح
  ناجحة هانا قاسم حسين رستم

  ناجحة هاوزين احمد مصطفى محمد

  ناجحة هبة عبد القادر محمد حسن

  ناجحة هدى رفعت حسين انجة

  ناجحة هدى شجاع داود خلف



  ناجحة هدى محمود عطية احمد

  ناجحة هدى ناجي جرجيس عبد الواحد

  ناجحة هناء فخر الدين محي الدين

  00000 هيرو احمد حمه الو

  ناجحة حيدر شكروجدان علي 

  ناجحة وفاء حسين امين سمين

 في مادة التحميل )النحو( ناجح شمال جمال

 في ماداة التحميل )النحو +العروض( ناجحة ناسك كريم

 في مادة التحميل )العروض( مكمل  يوسف عباس 

 في مادة التحميل )النحو( ناجح  برهان عباس 

 )النحو(في مادة التحميل  ناجحة نهلة رسول 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسة المسائية

  ناجحة اخالص علي فاضل

  ناجحة انعام سليمان حميد امين

  ناجحة اسراء غازي محمد رشيد

  ناجحة جميلة محمد قاضي

  ناجحة زهراء عبدالحسين حسن

 النموالصرف+البالغة+تحليل النص+علم النفس  مكمل عبد الهادي ستار احمد احمد

  راسب بالغياب عماد عاصي سرهك حميد

  ناجح عباس جبار جمعة خميس 

 الصرف مكمل عباس فاضل جليل ابراهيم

 علم النفس النمو مكمل قيس حسين خماس عزيز

 االدب االسالمي مكمل قيس صالح محمد عبدو

  ناجح لقمان سليمان قادر 

  ناجح محمد احمد فارس علي

 االدارة مكملة مريم مهدي احمد حسن

  ناجحة نورزين العابدين قاسم محمد

 االنكليزي+االدارة مكمل هردي صباح مجيد محمد

  ناجحة وسن ستار عبدهللا نجم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرحلة الثالثة

 ماداة المكمل فيهاالسم                                                                    موقفهم من االمتحان                                ال

 النحو +االدب االندلسي+ طرئق التدريس مكملة ابتسام محمد وادي عسكر

  ناجحة احالم هاشم عيسى خضر  

 النحو+االدب العباسي+ االدب االندلسي+االرشاد مكمل احمد حسن سلمان سمين

النحو+النقد القديم+االدب االندلسي+طرائق  مكمل احمد محمود محمد رشيد 
 التدريس

 االدب االندلسي مكملة اخالص ابراهيم حمود رزيج

 االدب العباسي +الكتاب القديم +طرائق التدريس مكمل أراز فؤاد محمد امين

  ناجحة أريج قاسم محمد علوان 

 االدب االندلسي+ طرائق مكملة  ازين شهاب احمد صالح

   ازين ياسين حسن

  ناجحة اسراء ناظم جواد موسى  

 النحو مكملة أسيا عبد الكريم محمد صالح 

 النحو مكملة أسيا نور الدين محمود نيسان

  ناجحة أصالة حسن ابراهيم احمد

  ناجحة محمد حسين خلف  اكرام  

 االدب العباسي+االدب االندلسي مكملة ايالف زين العابدين غيدان موسى   

  ناجحة ايمان برهان ابراهيم عبدهللا  

  ناجحة ايمان شوقي يونس ابراهيم  

  ناجحة ايمان صالح امين محمد

 النحو مكملة ايمان محمود محمد خورشيد

 الكتاب القديمالنحو+االدب العباسي+االدب االندلسي+ مكملة ابراهيمايمان نجم الدين سمين  
 طرائق التدريس +االرشاد+االنكليزي

   ايمان ياسين مجيد

  ناجحة ايناس قاسم نوري شكور  

 النحو  مكملة بانه فالح رشيد محمود 

 النحو+االدب العباسي+االدب االندلسي+االرشاد مكمل برهان عباس عزيز عبدهللا

  ناجحة بنين احمد زيدان خليل

 النحو+االدب العباسي+االدب االندلسي+االرشاد مكملة بريخان فرهاد رشيد امين

 النحو+االدب العباسي+االدب االندلسي+االرشاد مكملة جمانه علي محمد حسين

 االدب العباسي +االدب االندلسي+طرائق  مكمل حسنحسن زين العابدين عبدهللا

 النحو مكملة حميد رضا خيالن فرهاد

  ناجحة ختام حميد ابراهيم ادهم 

  ناجحة دنياسعيد ابراهيم علي

  ناجحة دعاء صباح سفر خلف

 االدب االندلسي مكملة دنيا جبار احمد محمد 

  ناجحة دنيا علي خزعل مسيب



  ناجحة دنيا عماد مجيد حسن  

  000000 دنيا كامل جميل

  ناحجة رواء علي محمود خليل

 ناجحة رغدة فوزي عدنان حميد  

  ناجحة رهام جمهور حسن ابراهيم

 النحو+االدب العباسي+االدب االندلسي+طرائق مكمل زانا شيرزاد نوري سمين

  ناجحة ابراهيم زهراء اركان جرجيس 

  ناجحة زهراء عقيل مجيد حميد 

 االدب العباسي مكملة زهراء فاضل خليل قرندل 

  ناجحة محمد عزيز عليزهراء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النحو+االدب العباسي+االدب االندلسي مكملة زهرة ستار ابراهيم علي

  ناجحة زيان رشاد رضا علي

  ناجحة زينب سعدون علي حسين 

  ناجحة زينب عاصي رسول نادر  

 االندلسي+الكتاب القديمالنحو+االدب العباسي+االدب  مكملة زينب نجم الدين علي حسين  

  ناجحة زينو فؤاد كريم احمد

 الكتاب القديم مكملة زينب عمر ابراهيم معروف

   ساره محمود حمه حسين   

  ناجحة سحر جهاد حمزة ابراهيم     

  ناجحة سحر قحطان حسين حسن  

  ناجحة سهلة حسين موسى حميد     

  ناجحة ساجدة جمال موسى محمد

النحو+االدب العباسي+ االدب االندلسي+ الكتاب  مكملة  شمال جمال احمد صالح   
 القديم+االرشاد

  ناجحة شوخان ابراهيم عبد القادر

 النحو+االدب العباسي+الكتاب القديم+االرشاد مكملة شوخان جالل توفيق حسين

 النقد القديم مكملة شرمين غازي حمد محمد

 النحو مكمل صباح مهدي زيدان خلف

 النحو+االدب االندلسي مكمل صباح أمين حيدر مدحت

عبد الرحمن محمد    
 عكابعزيز

  ناجح

النحو+االدب العباسي+النقد القديم+الكتاب  مكمل علي رائد حسين واحد  
 القديم+االرشاد

  ناجح علي محمد علي محمد

  ناجح عباس جمال عزيز سمين  

   غيداء علي حمود رزيج

   فردوس قاسم غيدان خليل

فرهاد عاصي مصطفى   
 ابراهيم

  

  ناجحة فاطمة عباس محمود احمد  

  ناجح محمد صباح احمد علي

النحو+االدب العباسي+االدب االندلسي+الكتاب  مكمل محمد غازي جمعة خلف
 القديم+االرشاد

  ناجح محمد نوري حميد قادر 

 منهج البحث االدبي مكملة مريم عبد الرحمن احمد   

 االدب العباسي مكملة مريم محمد زكريا كاظم  

 االدب العباسي+النقد القديم مكملة مزدة ولي حسن عودة

  ناجحة منار خالد دحام حسن 

 النحو +النقد القديم مكمل محمد برهان مجيد محمد

  ناجح محمد نبز فهاد جواد



 النحو مكملة نجوى جاسم محمد خلف    

 االدب العباسي مكملة نسرين نوري امين علي 

 مكملة                          النحو+االدب االندلسي+االرشاد                                        ابراهيم نهلة رسول سمين

 النحو+االدب العباسي+االدب االندلسي+االرشاد مكملة نورة احمد زين العابدين    

 النحو+االدب العباسي+النقد القديم+االدب االندلسي+الكتاب القديم مكملة ولي ناسك كريم رشيد

 االدب العباسي مكملة  هناء حسن احمد لطيف

 االدب العباسي+االدب االندلسي+الكتاب القديم مكمل سعيد يوسف جاسم حسن

 التدريسالكتاب القديم+منهج البحث+علوم الحديث+طرائق  مكمل يوسف عباس علي احمد  

  ناجحة ليو يسرى جاسم محمد

 في مادة التحميل )النقد القديم( ناجحة سوزان عاصي
 في مادة التحميل )النقد القديم( ناجحة امل جمال

 في مادة التحميل )فقة اللغة( ناجحة تريفة فائق
 في مادة التحميل )النحو( ناجحة جوان ابراهيم
 )اللغة االنكليزية(في مادة التحميل  ناجحة سوزان حسن
 في مادة التحميل )فقة اللغة ( ناجحة شنو عبد هللا

 في مادة التحميل )فقة اللغة ( ناجح جاسم محمد

 في مادة التحميل )فقة اللغة ( ناجحة جيا ناظم
 في مادة التحميل )فقة اللغة ( ناجحة سيفر شيركو
 في مادة التحميل )فقة اللغة ( ناجحة ساكار امين

 في مادة التحميل )فقة اللغة ( ناجحة سازان تحسين
 في مادة التحميل )فقة اللغة ( ناجحة ساكار حسن
 في مادة التحميل )فقة اللغة ( ناجحة دريا برهان
 في مادة التحميل )فقة اللغة ( ناجحة روشنا علي
 في مادة التحميل )فقة اللغة ( ناجحة دلكير رشيد
 مادة التحميل )فقة اللغة (في  ناجحة االء حسين

 في مادة التحميل )فقة اللغة ( ناجحة امل نجاة
 في مادة التحميل )فقة اللغة ( ناجحة كواللة احمد
 في مادة التحميل )الكتاب القديم( مكمل االن عباس

 التحميل )الكتاب القديم (في مادة  مكمل مصطفى احمد رضا
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرحلة الرابعة

 ماداة المكمل فيهاالسم                                                                    موقفهم من االمتحان                                ال

  ناجح ابراهيم عادل حسين محمود 

  ناجح احمد رفعت طعمة مطر 

  ناجحة اسراء  زكي محمد احمد 

  ناجحة اسماء علي مجيد محمد

  ناجحة اسماء نوري ولي درويش 

  ناجحة اقبال روكان عبد شراد 

  ناجحة أالء حسين كريم حميد

  ناجح امداد عباس احمد رضا 

  ناجحة امل جمال عجيب عباس 

  ناجحة أمل نجاة عبيد محمد

  ناجح امير نجم عبدهللا حمد  

  ناجحة اميرة علي رضا محمد

 النثر +علم اللغة مكمل االن عباس لطيف كريم 

  ناجحة ايمان برهان عسكر عاشور  

  ناجحة أيمان سامي نوري خلف

  ناجح ايمن سامي ابراهيم شكور  

  ناجحة بتول يوسف خماس

  ناجحة ابراهيم برسان برهان جرجيس 

  ناجحة بريهان احمد سمين عباس 

  ناجحة بيان قاسم كريم سعدون

  0000000 بناز صالح ستار احمد

  ناجحة عزيز تريفة فائق محمد

  ناجحة جيا ناظم شكوراحمد

  ناجح جاسم محمد حسن حسين

  ناجحة جنار اسماعيل حسين سعيد

  ناجحة جوان ابراهيم محمد سعيد

  0000000 حنان مرشد ابراهيم خورشيد

  ناجح حمزة علي جرجيس عبدهللا 

  ناجح خيرهللا زكي زيدان خلف

  ناجحة رشيد رضا  صالح دلكير

  ناجحة عبدهللا دريا برهان ابراهيم

  ناجحة دعاء احمد زيدان خليل 

  ناجحة ذكرى محمد قادر رضا 

  ناجحة كريم روشنا علي احمد

  ناجح رعد اسماعيل قادر فتاح 

  ناجحة رغدة عدنان مهيدي صالح 



  ناجحة زينة قاسم محمد احمد

  00000000 حسن زهراء محمد ابراهيم 

  ناجحة زينب اركان جرجيس ابراهيم

  ناجحة زينب فالح حسن علي

  ناجحة زينب محمد رشيد ولي 

  ناجحة زينب محمود قلسم مهدي

  ناجحة سارة محمد صالح حسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ناجحة سازان تحسين محمد كريم

  ناجحة امين ولي حمه الوساكا ر

  ناجحة حسن علي احمد ساكار

  ناجحة ساهره شهاب احمد شكر

  ناجحة سليمة محمد هزاع حيدر

  ناجحة سوزان عاصي علي احمد 

  ناجحة سيفر شيركو عبيد محمد

  ناجحة شادان محمد حسين حسن

 التطبيقات االدبية مكملة شذى محسن جهاد رضا

  ناجحة شنؤ عبدهللا عبد الكريم احمد

  ناجحة شهباء صاح سفر خلف 

  ناجحة شيماء خليل جهاد حمد

  ناجح صاحب هاشم تقي ابراهيم

  ناجح محمد طه احمد شهاب

  ناجح عبدالقادر علي جرجيس عبدهللا

 التطبيقات االدبية مكمل عبدهللا امين قاسم عباس  

  ناجحة عذراء فاضل خليل قرندل 

  ناجح عقيل محمد موسى خلف 

  ناجح  علي محمد اكبر عباس 

 النثر+التطبيقا االدبية+التطبيقات اللغوية مكمل علي مصطفى كمال رفعت

  ناجحة فاطمة صالح مرشد احمد

  ناجحة فاطمة احمد سمين ابراهيم

  ناجحة فاطمة جالل عزيز سمين  

  ناجحة فاطمة سيف الدين ستار غيدان 

  ناجحة فاطمة رحيم ابراهيم علي 

 التطبيقات االدبية مكمل  قاسم محمد محي الدين

 التطبيقات االدبية مكملة كواللة احمد محمد مجيد

 التطبيقات االدبية مكملة كوالله حسين محمد علي

  ناجح محمد احمد حسن محمود

 التطبيقات االدبية مكمل محمد صالح جمعة بيات 

 االدبيةالنثر+التطبيقات  مكمل محمد عبد اللطيف محمود 

 النثر+التطبيقات االدبية مكمل مروان مصطفى عزيز مجيد

  ناجحة مريم باسم شريف خليل

  ناجحة مريم عباس حسن محمد 

 مكمل مصطفى احمد رضا مصطفى
الشعر +النثر+التطبيقات االدبية +التطبيقات اللغوية +القياس 

 والتقويم

  ناجحة نادية محمود عباس مهدي

  000000 احمد محمد رشيد  نرمين

 علم اللغة مكملة نهلة عباس محمد جاسم



  ناجحة الهام علي حسين محمود

  ناجحة سليمان هاوزين محمدعثمان

 التطبيقات االدبية مكملة مصطفى هدى مهدي حميد

  ناجحة هند هزبر عبد محمد

  ناجحة وجدان عبد السالم  ناجي احمد

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داة المكمل فيهااالسم                                                         موقهم في االمتحان                                          الما

 المرحلة االولى شعبة )أ(                                                                 

  ناجح أحمد سلمان ماجد كاظم 

 الحاسبات مكمل أحمد عبد الرزاق صالح حميد

  00000 حمد عدنان عزيزأ

  ناجح أحمد فاضل محمود حسين

  ناجحة اخالص عيسى اصغر 

  00000 ادريس هادي مصطفى محمود

  ناجحة اسراء جمال حسن علي 

 الحاسبات مكملة اسراء حسن علي ابراهيم

 االدب الجاهلي مكملة عباس مصطفى كمال اسراء 

  ناجحة اسيا شامل احمد محمد الى هنا عملييي

 النحو +االدب الجاهلي مكملة افين مجيد ابراهيم رشيد

  ناجحة اقبال عبد الرحمن فرحان جاسم

  ناجحة أالء محمد خزعل رشيد

 البالغة مكملة أمل جواد حسن محمد

  ناجحة أمل سامي باهر حسين

 الحاسبات+حقوق مكمل أنمار عبد عبدهللا نجم

النحو+االدب الجاهلي+البالغة+علم النفس  مكملة اوات حكيم ابراهيم فتاح
 التربوي

  00000 أواز زوراو رشيد شهباء 

  00000 أواز محمد توفيق محمود

  ناجحة اي جان محمد رضا مدحت

 النحو+ االدب الجاهلي مكملة ايالف قاسم حيدر شكر  

  ناجحة ايمان ابراهيم حسين خلف

  ناجحة ايمان جواد محمد علي 

  ناجحة ايمان مجيد حميد سليمان

 البالغة+ الحاسبات مكمل باسم ذياب الطيف عبد

  ناجح باسم محمد رؤوف حسن

  000000 بان محمود عبوش

  ناجح بهاء الدين نجم عبد خورشيد

االدب الجاهلي+البالغة+العبير+اللغة النحو+ مكملة بوكان سالم ياسين صابر
 االنكليزية

 االدب الجاهلي مكملة بيخال شهاب احمد محمد

  ناجح حازم حمزة مطلك بارود

  ناجح حازم قاسم مهدي محمد

  ناجح حسن ابراهيم صالح محمد

 االدب الجاهلي+ الصرف+البالغة +االنكليزي مكمل حسين محمد رشيد ولي



  ناجح حسن حلمي صالح دليان

االجاهلي+البالغة+علوم  النحو+االدب مكملة حنان داود صالح عباس 
 القران+حقوق+علم النفس التربوي

 ناجح حوراء زين العابدين قهرمان عسكر 

 النحو+ االدب الجاهلي مكمل خديجة تجل رفيق

  000000 خديجة حسين سمين ولي 

 الجاهلي +البالغة االدب مكملة خولة احمد علي خالد

 النحو+ االدب الجاهلي مكمل دانا احمد رضا رشيد

 النحو+االدب الجاهلي +البالغة+ الحاسبات مكمل دحام حيدر مردان محمد علي 

 االدب الجاهلي + الصرف مكملة درون احمد رضا رشيد

  ناجحة دالل عدنان محمود سالم

  000000 دنيا عاصي مصطفى

  ناجحة هاشم موسى محمد دنيز

 التعبير مكملة ديكان جمال احمد صالح

 االدب الجاهلي مكملة ديكان محمد احمد صالح

  ناجحة ذكرى طارق معيوف خورشيد

 النحو+الحاسبات+علم النفسالتربوي مكمل رافع صدام بالو حمد

  ناجحة رقية عبد الهادي حسن علي 

  ناجحة رقية نجم عثمان محمد

  ناجحة احسان شريف محمدرؤيا 

 االدب الجاهلي مكملة ريمة بهجت حمه رشيد عزيز

  ناجحة زهراء خليل ابراهيم غفور

  ناجحة زهراء طلعت ابراهيم صالح

  ناجحة زهرة خالد ابراهيم حمود

 الحاسبات مكمل زياد خليل حسن حداوي

  ناجح زيان صالح امين محمد

 االدب الجاهلي +الصرف+علوم القران+حقوق مكمل زيره ك صالح سعيد مجيد

النحو+االدب الجاهلي+الصرف+التعبير+علم  مكملة زينب سعدون صابر سرهد
 النفس التربوي

 النحو+ الصرف +حقوق مكملة زينة شاهين احمد نعمت

 االدب الجاهلي مكملة  زينب كريم خورشيد اسعد

  000000 زينب محمد علي جاسم

  000000 سارة غالب فائق 

  ناجحة ساجدة كريم قاسم عبد الحميد

 الحاسبات مكملة سارة حبيب علي حسن

  ناجحة سارة صالح محمد علي 
 

 



 شعبة )ب(

  ناجحة سارة كمال محمد علي 

  ناجحة سارة مجيد فاضل حسن

  ناجحة ساكار فاضل عزيز سعيد

  ناجح سجاد حامد رحيم حسن

  ناجحة سحر موسى تقي علي 

 النحو+الصرف+البالغة+التعبير+علوم القران+حقوق االنسان+ مكمل سفين محمد احمد ابراهيم
 علم النفس التربوي

  ناجحة سلوى ثائر قاسم ابراهيم

 النحو+االدب الجاهلي+علم النفس التربوي مكملة سمية عدنان عتمان جمعة 

 الجاهلي+الصرف+البالغة+علوم القران النحو +االدب مكمل سنكر ياسين صابر سرحد

 االدب الجاهلي مكملة سوزان ازاد سعيد صالح

النحو+االدب الجاهلي+التعبير+علوم القران+حقوق +علم النفس  مكمل سيروان نوزاد هدايت محمد
 التربوي

  00000 سيوه علي حسين محمود

  ناجحة شيماء حسن احمد كنون

  00000 شعيب نجم الدين علي ابراهيم

 االدب الجاهلي+علم النفس التربوي مكملة شوخان نامق قادر احمد

 البالغة+ الحاسبات+ حقوق مكمل طاهر مجيد محمود احمد

 حقوق مكمل صايل سعدي ياسين

 االدب الجاهلي مكمل علي لقمان مجيد رشيد

  ناجح عمار زيدان عباس دبو

  ناجح عباس سلمان علي كريم

 النحو+االدب الجاهلي+الصرف+البالغة +علم النفس التربوي مكمل صالحعرفان رفعت شريف 

 البالغة مكمل علي احمد اسماعيل احمد

النحو+االدب الجاهلي+الصرف+البالغة+التعبير+علوم القران  مكمل علي رمضان احمد عبد الرحمن
 +علم النفس التربوي

  ناجح علي ستار جيار هادي 

  ناجح علي سمين حسن جعفر 

النحو+االدب الجاهلي+الصرف+التعبير+الحاسبات+حقوق+علم  مكمل غائب رفعت اسماعيل قادر
 النفس التربوي

  ناجحة فاطمة خليل محمد باقر

+حقوق+علم  النحو+االدب الجاهلي+الصرف+البالغة+التعبير+علوم القران مكمل قيوان قنبر امين رشيد
 النفس التربوي

 النحو +االدب الجاهلي+الصرف+علم النفس التربوي مكمل قاسم محمد جمال علي 

  ناجحة ليلى عماد محمد حسين

 االدب الجاهلي مكملة ملك علي الهادي فاضل

  ناجحة منى محمد صاحب عبدهللا

 االدب الجاهلي +البالغة مكملة منار علي احمد قنبر



 علم النفس التربوي مكملة مائدة عبدهللا حيدر حسن

  ناجححسين              محمد راضي جدوع

 الحاسبات مكمل محمد عبد الرحمن احمد حسين

  00000 محمد عبد المجيد حامد

 علم النفس التربوي مكمل محمد قاسم عطية حمادي 

 البالغة+التعبير+الحاسبات+اللغة االنكليزية مكمل محمد نوزاد عبد الكريم غفور

 النفس التربوي النحو+الصرف+علم مكمل محمود صكبان فزع سبع

النحو+االدب الجاهلي+الصرف+البالغة+الحاسبات+حقوق+علم  مكمل مرتضى محمد احمد حق ويردي 
 النفس التربوي

 النحو+االدب الجاهلي+الحاسبات مكمل مروان ناظم فاضل حسن

  ناجحة مريم عباس امين بيرام

 االدب الجاهلي +علم النفس التربو مكملة مريم ناظم عزيز كريم

  ناجح مصطفى مجيد رزام ابراهيم

  ناجح مصطفى نعيم عليوي محمد

  ناجح مصطفى يوسف خسرو حيدر

 االدب الجاهلي +البالغة مكمل معتز عبدهللا حسن غدوان

 ادب جاهلي + علم نفس التربوي مكملة نور ناظم عبدهللا رشيد

الجاهلي+البالغة+الحاسبات+حقوق+علم النفس  النحو+االدب مكمل نوزاد محمود سعيد صالح
 التربوي

 النحو+االدب الجاهلي الصرف+حقوق مكملة نيكار جليل حسن علي 

 االدب الجاهلي+الصرف+علم النفس التربوي مكملة نيكار عبدهللا احمد رستم

  ناجحة نازبو خليل عبدهللا امين 

  00000 نازة نين تحسين محمد حمزة

 النحو+البالغة+التعبير+حقوق+علم النفس التربوي مكملة صالح داودنسرين مهدي 

  00000 نسرين ناظم حسين

 النحو+االدب الجاهلي+البالغة+علوم القران+الحاسبات+حقوق مكملة نعيمة يونس يوسف صالح

  ناجحة نمارق محمود شهاب احمد

  ناجحة نهى شكور احمد خلف

 النحو+ البالغة+ االدب الجاهلي  مكملة  نور عقيل زين العابدين سمين

  ناجحة نور علي عبد الرسول حمزة

 الصرف + حقوق مكملة هاوزين بهجت حمة رشيد

  ناجحة هبة محمد حسن علي

  ناجح هالل زيد علي حسن

  ناجحة هوازن علي هادي كريم

  ناجح ياسين عبد محمد محمود

 الجاهلي +الصرف+علوم القران +حقوق+علم النفس التربوي النحو+االدب مكملة يسرى عمر علي قادر

  00000000 شيماء سعدون محسن زاير

 االدب الجاهلي مكملة سنور صبحي خورشيد

 االدب الجاهلي مكملة اواز عباس غريب



 

 الدراسة المسائية

  ناجح احمد سرحان عبد كريم

 االدب الجاهلي مكملة اسراء نورالدين علي اكبر

  ناجحة رسول هجران زين العابدينأفراح 

  ناجحة امل ياسين فرج حسن

 الصرف+الحاسبات+حقوق مكمل ايوب قاسم عبدالخالق

  ناجح صباح بختيار حبيب امين

النحو+االدب الجاهلي+البالغة+الحاسبات+حقوق+علم النفس  مكمل براءه ياسين خليل محمد
 التربوي

  00000 حسن سالم محمد نقي

  ناجح سمين سليمانحسن عادل 

  ناجح حسين جمال علي اسماعيل 

  00000 حسين مردان احمد محمد

  ناجحة حنان صالح شكر احمد

  00000 دلف عبدهللا جمعة محمد

النحو+االدب الجاهلي+الصرف+البالغة+علوم  مكملة دنيا ستار شكور نامق
 القران+الحاسبات+حقوق

  ناجحة رشا صباح نعمة علي

 التعبير مكملة جاسم محمود يعقوبسراج 

  ناجحة سهرة فهاد جواد محمد

 الحاسبات+حقوق مكملة شيرين كاظم احمد محمد

 النحو+علم النفس التربوي مكمل عالء احمد زين العابدين يعقوب

 االدب الجاهلي مكمل علي عادل مجيد فرج

  ناجح فاضل عباس صابرحسين

  00000 فرناز محمد نوري مجيد

  00000 احمدفالح حسن علي 

 االدب الجاهلي+علم النفس التربوي مكمل فهمي تحسين شكر محمود

  ناجحة قاطمة شالل علي  محمد

  ناجح قيس جوادعلي عريان

  ناجح محمد حيدر جاسم محمد

 االدب الجاهلي+البالغة مكمل محمد صالح محمد عبدهللا

  ناجح مهدي قاسم امين ولي 

  ناجحة محمد رشيدهدى محمود 

  ناجح محمد محسن محمد غني 

   
 


