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 كمال الى النجاحتغيير حاالت الطلبة من اإل

 المرحلة االولى الدراسة الصباحية والمسائية

 متغيرةالمواد ال      الموقف         االسم ت

 الحاسبات ناجح احمد عبد الرزاق 1

 الحاسبات ناجحة اسراء حسن 2

 البالغة ناجحة امل جواد 3

 الصرف + الحاسبات ناجحة ساجدة كريم 4

 الحقوق ناجحة صايل سعدي  5

 البالغة ناجح علي احمد سعدي  6

 علم النفس ناجحة مائدة عبد هللا 7

 الحاسبات ناجح محمد عبد الرحمن 8

 االدب الجاهلي ناجحة اسراء نور الدين 9

 التعبير واالنشاء ناجحة سراج جاسم 10

 النحو ناجح عالء احمد 11

 

 تخفيف مواد الطلبة

 المواد المخففة الموقف االسم ت

 الحاسبات مكملة اوات حكيم 1

 االدب الجاهلي  مكملة ايالف قاسم 2

 البالغة مكمل باسم ذياب  3

 النحو مكملة بوكان سالم 4

 اللغة االنكليزية مكمل حسين محمد 5

 البالغة مكملة حنان داود 6

 االدب الجاهلي مكملة خولة احمد 7

 البالغة مكمل دحام حيدر 8

 االدب الجاهلي مكملة درون احمد 9

 الحاسبات مكمل رافع صدام 10

 الصرف مكمل زيرك صالح 11

 الحاسبات مكملة زينة شاهين 12



 علوم القران مكمل سفين محمد 13

 علوم القران  مكمل سنكر ياسين 14

 البالغة مكمل طاهر مجيد 15

 علم النفس مكمل عرفان رفعت 16

 البالغة مكمل علي رمضان 17

 التعبير واالنشاء مكمل  غائب رفعت 18

 علوم القران+ البالغة مكمل قاسم محمد جمال 19

 علم النفس مكمل محمد صكبان 20

 علم النفس مكمل نور ناظم 21

 علم النفس مكملة نيكار جليل 22

 علم النفس مكملة نيكار عبد هللا 23

 البالغة مكملة نازبو خليل 24

 حقوق االنسان مكملة نسرين مهدي 25

 علم النفس مكملة نعيمة يونس 26

 البالغة مكملة نور عقيل 27

 الصرف مكملة هاوزين بهجت 28

 حقوق االنسان مكملة يسرى عمر 29

 البالغة مكمل معتز عبد هللا 30

 االدب الجاهلي مكمل محمود نوزاد 31

 علم النفس مكملة امل ياسين فرج 32

 علم النفس مكملة شيرين كاظم 33

 علم النفس مكمل فهمي تحسين 34

 االدب الجاهلي مكمل  محمد صالح محمد 35

 

 

 

 

 

 

 

 



 تغيير حاالت الطلبة من اإلكمال الى النجاح

 الدراسة الصباحية والمسائية الثانيةالمرحلة 

 المواد المتغيرة الموقف االسم ت

 الحاسبات ناجحة بيمان وريا قاسم 1

 العروض ناجحة جنات خورشيد 2

 العروض ناجحة حسناء نصيف 3

 العروض ناجح عمر طالب 4

 الحاسبات ناجحة فاطمة عقيل 5

 العروض ناجحة فرشتة سعدون 6

 علم النفس ناجح قيس حسين 7

 االدارة ناجح هردي صباح 8

 

 تخفيف مواد الطلبة

 المواد المخففة الموقف االسم ت

 البالغة مكملة جيمن فرحان 1

 الحاسبات مكملة جيمن شهاب  2

 الحاسبات مكملة حنين تاج الدين 3

 البالغة مكمل سمير شكر 4

 العروض مكملة سنور صبحي 5

 تحليل النص مكمل شهاب احمد 6

 اللغة االنكليزية مكمل قاسم زكي 7

 الصرف مكمل محمد احمد عبيد 8

 البالغة مكملة نور عباس فاضل مكملة 9

 الصرف مكمل عبد الهادي ستار 10

 العروض مكملة نادية قاسم 11

 

 

 

 

 



 تغيير حاالت الطلبة من اإلكمال الى النجاح

   الثالثةالمرحلة 

 المادة المتغيرة الموقف  االسم ت

 االندلسياالدب  ناجحة  اخالص ابراهيم حمود 1

 النحو ناجحة اسيا عبد الكريم 2

 النحو ناجحة خيالن فرهاد 3

 النحو ناجح صباح مهدي زيدان 4

 االدب العباسي  ناجحة مريم محمد  زكريا 5

 النحو+ طرائق تدريس ناجحة نجوى جاسم 6

 االدب العباسي ناجحة نسرين نوري 7

 االدب العباسي ناجحة هناء حسين احمد 8

 

 مواد الطلبةتخفيف 

 المواد المخففة الموقف االسم ت

 االدب االندلسي مكملة ابتسام محمد وادي  1

 النقد القديم+طرائق تدريس    مكمل احمد محمود محمد 2

 النحو مكملة ازين شهاب احمد 3

 االدب االندلسي  مكملة ايالف زين العابدين 4

 + اللغة االنكليزية االرشاد مكملة ايمان نجم الدين 5

 النحو مكملة  بريخان فرهاد 6

 طرائق تدريس مكمل حسن زين العابدين 7

 طرائق تدريس مكملة زهرة ستار ابراهيم 8

 فقه اللغة مكملة زينب نجم الدين 9

 االدب االندلسي مكمل شمال جمال 10

 االرشاد مكملة شوخان جالل 11

 االدب االندلسي مكمل صباح امين 12

 الكتاب القديم مكمل علي رائد 13

 االدب االندلسي مكملة فردوس قاسم 14

 النقد القديم مكمل فرهاد عاصي 15

 االرشاد مكمل محمد غازي 16

 النقد القديم مكملة مزدة ولي  17

 النقد القديم مكمل محمد برهان 18

 االدب االندلسي مكملة نهلة رسول 19

 االرشاد مكملة نورة احمد زين العابدين 20



 النقد القديم مكملة ناسك كريم 21

 االدب االندلسي مكمل يوسف جاسم 22

 الحديث الشريف مكمل يوسف عباس 23

 

 

 تغيير حاالت الطلبة من اإلكمال الى النجاح

 الرابعةالمرحلة 

 المواد المتغيرة الموقف االسم ت

 التطبيقات االدبية ناجحة شذى محسن جهاد 1

 التطبيقات االدبية ناجح عبد هللا امين قاسم 2

 التطبيقات االدبية ناجحة كواللة احمد 3

 التطبيقات االدبية ناجحة كواللة حسين 4

 التطبيقات االدبية ناجح محمد صالح جمعة 5

 التطبيقات االدبية ناجحة هدى مهدي 6

 التطبيقات االدبية ناجح قاسم محمد 7

 

 تخفيف مواد الطلبة

 المواد المخففة الموقف االسم ت

 علم اللغة مكمل االن عباس لطيف 1

 التطبيقات اللغوية مكمل علي مصطفى كمال 2

 االدب الحديث/ النثر مكمل محمد عبد اللطيف 3

 التطبقات اللغوية مكمل مروان مصطفى 4

 التطبيقات اللغوية مكمل مصطفى احمد رضا 5

 

 

 

 

 


