
 داة المكمل فٌهااالسم                                                         موقهم فً االمتحان                                          الما

 شعبة )أ( المرحلة الثانٌة                                                                 

  ناجحة أبابٌل طاهر رضا دلف 

 البالغة  مكمل أحمد اكرم علً رضا 

  ناجحة أٌمان فهد نامق مجٌد

  ناجحة اخالص عبد رحٌم حمزة

  ناجحة اسراء ولً خلف جاسم

  ناجحة اسٌاحسن عٌسى موسى

  ناجحة أمٌرة احمد نجم الدٌن  محمد

 العروض مكملة أواز عباس غرٌب لطف هللا

  ناجحة اٌمان سعٌد رشٌد حسن

  ناجحة أٌمان شاهٌن محمد مردان

 الحاسبات مكملة بٌمان ورٌا قاسم كرٌم

  ناجحة بدور سلمان عثمان محمد

  ناجحة بناز رمضان كرٌم دروٌش

  ناجحة بناز كرٌم رحٌم جاسم

  ناجحة به رزٌن ناظم قادر 

  ناجحة بٌخال محمد خورشٌد

  ناجحة بٌداء واثق سعدون علً

  ناجحة محمد تابان مردان امٌن

 البالغة+تحلٌل النص+االدارة مكملة جٌمن فرحان فؤاد حسٌن

  ناجحة جاوان لقمان صابرمحمد

 العروض مكملة جنات محمد خورشٌد جاسم

 البالغة+العروض+الحاسبات مكملة جٌمن شهاب محمد صمد

  ناجح حٌدر مظهر مهدي حسٌن

 العروض مكملة حسناء نصٌف محمود محمد

 العروض+ الحاسبات مكملة الدٌن فخر الدٌنحنٌن تاج 

  ناجح خلدون محمود حسن عمارة

  ناجحة دنٌا ستار عبدهللا نجم

  ناجحة درون سعٌد مجٌد احمد

  ناجحة دلباك رحمان احمد علً

  ناجحة دنٌا برهان عباس علً 

 مكملة بتحمٌل ناجحة رواسً سلمان مصطفى محمد

  ناجحة رغد حسن علً صادق

 النحو مكملة زٌنب عز الدٌن زٌن العابدٌن

  ناجحة زهراء فهد كرٌم جعفر

  ناحجة زهراء محمد باهر حسٌن

  ناجحة زٌنب حسٌن قاسم محمد



  ناجحة زٌنب حٌدر جواد موسى

  ناجحة زٌنب عبد الحسٌن ابراهٌم حسٌن

 البالغة +العروض مكمل سمٌر شكر محمود محسن

  ناجحة سحر فرحان اسماعٌل احمد

  ناجحة سحر محمد محمد شرٌف

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

  ناجحة سمٌة محمود غازي حمة

 من التحمٌل)الصرف( ناجحة اسٌا عبدالكرٌم

 من التحمٌل )الصرف+الحاسبات( ناجحة اٌمان برهان

 )االدارة( من التحمٌل ناجحة نورة احمد زٌن العابدٌن

 من التحمٌل )االدارة( ناجح  فرهاد عاصً 

 من التحمٌل )االدارة( مكمل  ٌوسف عباس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شعبة )ب(                                                           

  ناجحة سنور صبحً خورشٌد فتاح

 +البالغة+العروض+تحلٌل النص+االدارةاالدب االسالمً مكمل شهاب احمد سمٌن عزٌز

  ناحجة شهد محمد جاسم محمد

  ناجحة شوخان حكٌم حسن فتاح

  ناجح عدنان حمدان عبٌد احمد

 فً المادة جمٌعها مكمل علً عمر حسٌن هٌاس

 الحاسبات مكمل عمار عبد صالح طه

 العروض مكمل عمر طالب عطاهللا ربٌع

  ناجحة عنود فخري حمٌد حمزة

   فاطمة احمد ولً علً 

 الحاسبات مكملة فاطمة عقٌل حسن صادق

 العروض مكملة فرشته سعدون قادر توفٌق

   فرٌاد محمد شرٌف محمد

   فهٌمة مدحت جمعة

 االدب االسالمً+البالغة+العروض+االنكلٌزي+االدارة مكمل قاسم زكً شاكر محمد

  ناجحة كوالله عاصً مصطفى ابراهٌم

   محمد احمد عبٌد علً 

   محمد حائف حسٌن عباس 

  ناجحة مروة حمٌد مصطفى علً 

  ناجحة مروة قاسم محمد خمٌس

  ناجحة مرٌفان نزر محمد عزٌز

  ناجحة مرٌم زاحم شكور سمٌن

  ناجحة مالك صاحب شكور محمود

  ناجحة منار عارف احمد فلٌح

 العروض+الحاسبات مكملة نادٌة قاسم سعٌد محاو

   نازنٌن كرٌم محمد محمود

  ناجحة نبراس نوري محماو حسن

  ناجحة نور امٌر زٌدان خلف

  ناجحة نور جمعة ساقً نوري

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

  ناجحة نورهان محمد محمود عبدهللا

   هازة كاظم فتاح
  ناجحة هانا قاسم حسٌن رستم

  ناجحة هاوزٌن احمد مصطفى محمد

  ناجحة هبة عبد القادر محمد حسن

  ناجحة هدى رفعت حسٌن انجة

  ناجحة هدى شجاع داود خلف



  ناجحة هدى محمود عطٌة احمد

  ناجحة هدى ناجً جرجٌس عبد الواحد

  ناجحة هناء فخر الدٌن محً الدٌن

  00000 هٌرو احمد حمه الو

  ناجحة حٌدر شكروجدان علً 

  ناجحة وفاء حسٌن امٌن سمٌن

 فً مادة التحمٌل )النحو( ناجح شمال جمال

 فً ماداة التحمٌل )النحو +العروض( ناجحة ناسك كرٌم

 فً مادة التحمٌل )العروض( مكمل  ٌوسف عباس 

 فً مادة التحمٌل )النحو( ناجح  برهان عباس 

 )النحو(فً مادة التحمٌل  ناجحة نهلة رسول 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسة المسائٌة

  ناجحة اخالص علً فاضل

  ناجحة انعام سلٌمان حمٌد امٌن

  ناجحة اسراء غازي محمد رشٌد

  ناجحة جمٌلة محمد قاضً

  ناجحة زهراء عبدالحسٌن حسن

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

  راسب بالغٌاب عماد عاصً سرهك حمٌد

  ناجح عباس جبار جمعة خمٌس 

 الصرف مكمل عباس فاضل جلٌل ابراهٌم

 علم النفس النمو مكمل قٌس حسٌن خماس عزٌز

 االدب االسالمً مكمل قٌس صالح محمد عبدو

  ناجح لقمان سلٌمان قادر 

  ناجح محمد احمد فارس علً

 االدارة مكملة مرٌم مهدي احمد حسن

  ناجحة نورزٌن العابدٌن قاسم محمد

 االنكلٌزي+االدارة مكمل هردي صباح مجٌد محمد

  ناجحة وسن ستار عبدهللا نجم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرحلة الثالثة

 ماداة المكمل فٌهاالسم                                                                    موقفهم من االمتحان                                ال

 النحو +االدب االندلسً+ طرئق التدرٌس مكملة ابتسام محمد وادي عسكر

  ناجحة احالم هاشم عٌسى خضر  

 النحو+االدب العباسً+ االدب االندلسً+االرشاد مكمل احمد حسن سلمان سمٌن

النحو+النقد القدٌم+االدب االندلسً+طرائق  مكمل احمد محمود محمد رشٌد 
 التدرٌس

 االدب االندلسً مكملة اخالص ابراهٌم حمود رزٌج

 االدب العباسً +الكتاب القدٌم +طرائق التدرٌس مكمل أراز فؤاد محمد امٌن

  ناجحة أرٌج قاسم محمد علوان 

 االدب االندلسً+ طرائق مكملة  ازٌن شهاب احمد صالح

   ازٌن ٌاسٌن حسن

  ناجحة اسراء ناظم جواد موسى  

 النحو مكملة أسٌا عبد الكرٌم محمد صالح 

 النحو مكملة أسٌا نور الدٌن محمود نٌسان

  ناجحة أصالة حسن ابراهٌم احمد

  ناجحة محمد حسٌن خلف  اكرام  

 االدب العباسً+االدب االندلسً مكملة اٌالف زٌن العابدٌن غٌدان موسى   

  ناجحة اٌمان برهان ابراهٌم عبدهللا  

  ناجحة اٌمان شوقً ٌونس ابراهٌم  

  ناجحة اٌمان صالح امٌن محمد

 النحو مكملة اٌمان محمود محمد خورشٌد

 الكتاب القدٌمالنحو+االدب العباسً+االدب االندلسً+ مكملة ابراهٌماٌمان نجم الدٌن سمٌن  
 طرائق التدرٌس +االرشاد+االنكلٌزي

   اٌمان ٌاسٌن مجٌد

  ناجحة اٌناس قاسم نوري شكور  

 النحو  مكملة بانه فالح رشٌد محمود 

 النحو+االدب العباسً+االدب االندلسً+االرشاد مكمل برهان عباس عزٌز عبدهللا

  ناجحة بنٌن احمد زٌدان خلٌل

 النحو+االدب العباسً+االدب االندلسً+االرشاد مكملة برٌخان فرهاد رشٌد امٌن

 النحو+االدب العباسً+االدب االندلسً+االرشاد مكملة جمانه علً محمد حسٌن

 االدب العباسً +االدب االندلسً+طرائق  مكمل حسنحسن زٌن العابدٌن عبدهللا

 النحو مكملة حمٌد رضا خٌالن فرهاد

  ناجحة ختام حمٌد ابراهٌم ادهم 

  ناجحة دنٌاسعٌد ابراهٌم علً

  ناجحة دعاء صباح سفر خلف

 االدب االندلسً مكملة دنٌا جبار احمد محمد 

  ناجحة دنٌا علً خزعل مسٌب



  ناجحة دنٌا عماد مجٌد حسن  

  000000 دنٌا كامل جمٌل

  ناحجة رواء علً محمود خلٌل

 ناجحة رغدة فوزي عدنان حمٌد  

  ناجحة رهام جمهور حسن ابراهٌم

 النحو+االدب العباسً+االدب االندلسً+طرائق مكمل زانا شٌرزاد نوري سمٌن

  ناجحة ابراهٌم زهراء اركان جرجٌس 

  ناجحة زهراء عقٌل مجٌد حمٌد 

 االدب العباسً مكملة زهراء فاضل خلٌل قرندل 

  ناجحة محمد عزٌز علًزهراء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النحو+االدب العباسً+االدب االندلسً مكملة زهرة ستار ابراهٌم علً

  ناجحة زٌان رشاد رضا علً

  ناجحة زٌنب سعدون علً حسٌن 

  ناجحة زٌنب عاصً رسول نادر  

 االندلسً+الكتاب القدٌمالنحو+االدب العباسً+االدب  مكملة زٌنب نجم الدٌن علً حسٌن  

  ناجحة زٌنو فؤاد كرٌم احمد

 الكتاب القدٌم مكملة زٌنب عمر ابراهٌم معروف

   ساره محمود حمه حسٌن   

  ناجحة سحر جهاد حمزة ابراهٌم     

  ناجحة سحر قحطان حسٌن حسن  

  ناجحة سهلة حسٌن موسى حمٌد     

  ناجحة ساجدة جمال موسى محمد

النحو+االدب العباسً+ االدب االندلسً+ الكتاب  مكملة  شمال جمال احمد صالح   
 القدٌم+االرشاد

  ناجحة شوخان ابراهٌم عبد القادر

 النحو+االدب العباسً+الكتاب القدٌم+االرشاد مكملة شوخان جالل توفٌق حسٌن

 النقد القدٌم مكملة شرمٌن غازي حمد محمد

 النحو مكمل صباح مهدي زٌدان خلف

 النحو+االدب االندلسً مكمل صباح أمٌن حٌدر مدحت

عبد الرحمن محمد    
 عكابعزٌز

  ناجح

النحو+االدب العباسً+النقد القدٌم+الكتاب  مكمل علً رائد حسٌن واحد  
 القدٌم+االرشاد

  ناجح علً محمد علً محمد

  ناجح عباس جمال عزٌز سمٌن  

   غٌداء علً حمود رزٌج

   فردوس قاسم غٌدان خلٌل

فرهاد عاصً مصطفى   
 ابراهٌم

  

  ناجحة فاطمة عباس محمود احمد  

  ناجح محمد صباح احمد علً

النحو+االدب العباسً+االدب االندلسً+الكتاب  مكمل محمد غازي جمعة خلف
 القدٌم+االرشاد

  ناجح محمد نوري حمٌد قادر 

 منهج البحث االدبً مكملة مرٌم عبد الرحمن احمد   

 االدب العباسً مكملة مرٌم محمد زكرٌا كاظم  

 االدب العباسً+النقد القدٌم مكملة مزدة ولً حسن عودة

  ناجحة منار خالد دحام حسن 

 النحو +النقد القدٌم مكمل محمد برهان مجٌد محمد

  ناجح محمد نبز فهاد جواد



 النحو مكملة نجوى جاسم محمد خلف    

 االدب العباسً مكملة نسرٌن نوري امٌن علً 

 مكملة                          النحو+االدب االندلسً+االرشاد                                        ابراهٌم نهلة رسول سمٌن

 النحو+االدب العباسً+االدب االندلسً+االرشاد مكملة نورة احمد زٌن العابدٌن    

 النحو+االدب العباسً+النقد القدٌم+االدب االندلسً+الكتاب القدٌم مكملة ولً ناسك كرٌم رشٌد

 االدب العباسً مكملة  هناء حسن احمد لطٌف

 االدب العباسً+االدب االندلسً+الكتاب القدٌم مكمل سعٌد ٌوسف جاسم حسن

 التدرٌسالكتاب القدٌم+منهج البحث+علوم الحدٌث+طرائق  مكمل ٌوسف عباس علً احمد  

  ناجحة لًو ٌسرى جاسم محمد

 فً مادة التحمٌل )النقد القدٌم( ناجحة سوزان عاصً
 فً مادة التحمٌل )النقد القدٌم( ناجحة امل جمال

 فً مادة التحمٌل )فقة اللغة( ناجحة ترٌفة فائق
 فً مادة التحمٌل )النحو( ناجحة جوان ابراهٌم
 )اللغة االنكلٌزٌة(فً مادة التحمٌل  ناجحة سوزان حسن
 فً مادة التحمٌل )فقة اللغة ( ناجحة شنو عبد هللا

 فً مادة التحمٌل )فقة اللغة ( ناجح جاسم محمد

 فً مادة التحمٌل )فقة اللغة ( ناجحة جٌا ناظم
 فً مادة التحمٌل )فقة اللغة ( ناجحة سٌفر شٌركو
 فً مادة التحمٌل )فقة اللغة ( ناجحة ساكار امٌن

 فً مادة التحمٌل )فقة اللغة ( ناجحة سازان تحسٌن
 فً مادة التحمٌل )فقة اللغة ( ناجحة ساكار حسن
 فً مادة التحمٌل )فقة اللغة ( ناجحة درٌا برهان
 فً مادة التحمٌل )فقة اللغة ( ناجحة روشنا علً
 فً مادة التحمٌل )فقة اللغة ( ناجحة دلكٌر رشٌد
 مادة التحمٌل )فقة اللغة (فً  ناجحة االء حسٌن

 فً مادة التحمٌل )فقة اللغة ( ناجحة امل نجاة
 فً مادة التحمٌل )فقة اللغة ( ناجحة كواللة احمد
 فً مادة التحمٌل )الكتاب القدٌم( مكمل االن عباس

 التحمٌل )الكتاب القدٌم (فً مادة  مكمل مصطفى احمد رضا
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرحلة الرابعة

 ماداة المكمل فٌهاالسم                                                                    موقفهم من االمتحان                                ال

  ناجح ابراهٌم عادل حسٌن محمود 

  ناجح احمد رفعت طعمة مطر 

  ناجحة اسراء  زكً محمد احمد 

  ناجحة اسماء علً مجٌد محمد

  ناجحة اسماء نوري ولً دروٌش 

  ناجحة اقبال روكان عبد شراد 

  ناجحة أالء حسٌن كرٌم حمٌد

  ناجح امداد عباس احمد رضا 

  ناجحة امل جمال عجٌب عباس 

  ناجحة أمل نجاة عبٌد محمد

  ناجح امٌر نجم عبدهللا حمد  

  ناجحة امٌرة علً رضا محمد

 النثر +علم اللغة مكمل االن عباس لطٌف كرٌم 

  ناجحة اٌمان برهان عسكر عاشور  

  ناجحة أٌمان سامً نوري خلف

  ناجح اٌمن سامً ابراهٌم شكور  

  ناجحة بتول ٌوسف خماس

  ناجحة ابراهٌم برسان برهان جرجٌس 

  ناجحة برٌهان احمد سمٌن عباس 

  ناجحة بٌان قاسم كرٌم سعدون

  0000000 بناز صالح ستار احمد

  ناجحة عزٌز ترٌفة فائق محمد

  ناجحة جٌا ناظم شكوراحمد

  ناجح جاسم محمد حسن حسٌن

  ناجحة جنار اسماعٌل حسٌن سعٌد

  ناجحة جوان ابراهٌم محمد سعٌد

  0000000 حنان مرشد ابراهٌم خورشٌد

  ناجح حمزة علً جرجٌس عبدهللا 

  ناجح خٌرهللا زكً زٌدان خلف

  ناجحة رشٌد رضا  صالح دلكٌر

  ناجحة عبدهللا درٌا برهان ابراهٌم

  ناجحة دعاء احمد زٌدان خلٌل 

  ناجحة ذكرى محمد قادر رضا 

  ناجحة كرٌم روشنا علً احمد

  ناجح رعد اسماعٌل قادر فتاح 

  ناجحة رغدة عدنان مهٌدي صالح 



  ناجحة زٌنة قاسم محمد احمد

  00000000 حسن زهراء محمد ابراهٌم 

  ناجحة زٌنب اركان جرجٌس ابراهٌم

  ناجحة زٌنب فالح حسن علً

  ناجحة زٌنب محمد رشٌد ولً 

  ناجحة زٌنب محمود قلسم مهدي

  ناجحة سارة محمد صالح حسن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ناجحة سازان تحسٌن محمد كرٌم

  ناجحة امٌن ولً حمه الوساكا ر

  ناجحة حسن علً احمد ساكار

  ناجحة ساهره شهاب احمد شكر

  ناجحة سلٌمة محمد هزاع حٌدر

  ناجحة سوزان عاصً علً احمد 

  ناجحة سٌفر شٌركو عبٌد محمد

  ناجحة شادان محمد حسٌن حسن

 التطبٌقات االدبٌة مكملة شذى محسن جهاد رضا

  ناجحة شنؤ عبدهللا عبد الكرٌم احمد

  ناجحة شهباء صاح سفر خلف 

  ناجحة شٌماء خلٌل جهاد حمد

  ناجح صاحب هاشم تقً ابراهٌم

  ناجح محمد طه احمد شهاب

  ناجح عبدالقادر علً جرجٌس عبدهللا

 التطبٌقات االدبٌة مكمل عبدهللا امٌن قاسم عباس  

  ناجحة عذراء فاضل خلٌل قرندل 

  ناجح عقٌل محمد موسى خلف 

  ناجح  علً محمد اكبر عباس 

 النثر+التطبٌقا االدبٌة+التطبٌقات اللغوٌة مكمل علً مصطفى كمال رفعت

  ناجحة فاطمة صالح مرشد احمد

  ناجحة فاطمة احمد سمٌن ابراهٌم

  ناجحة فاطمة جالل عزٌز سمٌن  

  ناجحة فاطمة سٌف الدٌن ستار غٌدان 

  ناجحة فاطمة رحٌم ابراهٌم علً 

 التطبٌقات االدبٌة مكمل  قاسم محمد محً الدٌن

 التطبٌقات االدبٌة مكملة كواللة احمد محمد مجٌد

 التطبٌقات االدبٌة مكملة كوالله حسٌن محمد علً

  ناجح محمد احمد حسن محمود

 التطبٌقات االدبٌة مكمل محمد صالح جمعة بٌات 

 االدبٌةالنثر+التطبٌقات  مكمل محمد عبد اللطٌف محمود 

 النثر+التطبٌقات االدبٌة مكمل مروان مصطفى عزٌز مجٌد

  ناجحة مرٌم باسم شرٌف خلٌل

  ناجحة مرٌم عباس حسن محمد 

 مكمل مصطفى احمد رضا مصطفى
الشعر +النثر+التطبٌقات االدبٌة +التطبٌقات اللغوٌة +القٌاس 

 والتقوٌم

  ناجحة نادٌة محمود عباس مهدي

  000000 احمد محمد رشٌد  نرمٌن

 علم اللغة مكملة نهلة عباس محمد جاسم



  ناجحة الهام علً حسٌن محمود

  ناجحة سلٌمان هاوزٌن محمدعثمان

 التطبٌقات االدبٌة مكملة مصطفى هدى مهدي حمٌد

  ناجحة هند هزبر عبد محمد

  ناجحة وجدان عبد السالم  ناجً احمد

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داة المكمل فٌهااالسم                                                         موقهم فً االمتحان                                          الما

 المرحلة االولى شعبة )أ(                                                                 

  ناجح أحمد سلمان ماجد كاظم 

 الحاسبات مكمل أحمد عبد الرزاق صالح حمٌد

  00000 حمد عدنان عزٌزأ

  ناجح أحمد فاضل محمود حسٌن

  ناجحة اخالص عٌسى اصغر 

  00000 ادرٌس هادي مصطفى محمود

  ناجحة اسراء جمال حسن علً 

 الحاسبات مكملة اسراء حسن علً ابراهٌم

 االدب الجاهلً مكملة عباس مصطفى كمال اسراء 

  ناجحة اسٌا شامل احمد محمد الى هنا عملًٌٌ

 النحو +االدب الجاهلً مكملة افٌن مجٌد ابراهٌم رشٌد

  ناجحة اقبال عبد الرحمن فرحان جاسم

  ناجحة أالء محمد خزعل رشٌد

 البالغة مكملة أمل جواد حسن محمد

  ناجحة أمل سامً باهر حسٌن

 الحاسبات+حقوق مكمل أنمار عبد عبدهللا نجم

النحو+االدب الجاهلً+البالغة+علم النفس  مكملة اوات حكٌم ابراهٌم فتاح
 التربوي

  00000 أواز زوراو رشٌد شهباء 

  00000 أواز محمد توفٌق محمود

  ناجحة اي جان محمد رضا مدحت

 النحو+ االدب الجاهلً مكملة اٌالف قاسم حٌدر شكر  

  ناجحة اٌمان ابراهٌم حسٌن خلف

  ناجحة اٌمان جواد محمد علً 

  ناجحة اٌمان مجٌد حمٌد سلٌمان

 البالغة+ الحاسبات مكمل باسم ذٌاب الطٌف عبد

  ناجح باسم محمد رؤوف حسن

  000000 بان محمود عبوش

  ناجح بهاء الدٌن نجم عبد خورشٌد

االدب الجاهلً+البالغة+العبٌر+اللغة النحو+ مكملة بوكان سالم ٌاسٌن صابر
 االنكلٌزٌة

 االدب الجاهلً مكملة بٌخال شهاب احمد محمد

  ناجح حازم حمزة مطلك بارود

  ناجح حازم قاسم مهدي محمد

  ناجح حسن ابراهٌم صالح محمد

 االدب الجاهلً+ الصرف+البالغة +االنكلٌزي مكمل حسٌن محمد رشٌد ولً



  ناجح حسن حلمً صالح دلٌان

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

 ناجح حوراء زٌن العابدٌن قهرمان عسكر 

 النحو+ االدب الجاهلً مكمل خدٌجة تجل رفٌق

  000000 خدٌجة حسٌن سمٌن ولً 

 الجاهلً +البالغة االدب مكملة خولة احمد علً خالد

 النحو+ االدب الجاهلً مكمل دانا احمد رضا رشٌد

 النحو+االدب الجاهلً +البالغة+ الحاسبات مكمل دحام حٌدر مردان محمد علً 

 االدب الجاهلً + الصرف مكملة درون احمد رضا رشٌد

  ناجحة دالل عدنان محمود سالم

  000000 دنٌا عاصً مصطفى

  ناجحة هاشم موسى محمد دنٌز

 التعبٌر مكملة دٌكان جمال احمد صالح

 االدب الجاهلً مكملة دٌكان محمد احمد صالح

  ناجحة ذكرى طارق معٌوف خورشٌد

 النحو+الحاسبات+علم النفسالتربوي مكمل رافع صدام بالو حمد

  ناجحة رقٌة عبد الهادي حسن علً 

  ناجحة رقٌة نجم عثمان محمد

  ناجحة احسان شرٌف محمدرؤٌا 

 االدب الجاهلً مكملة رٌمة بهجت حمه رشٌد عزٌز

  ناجحة زهراء خلٌل ابراهٌم غفور

  ناجحة زهراء طلعت ابراهٌم صالح

  ناجحة زهرة خالد ابراهٌم حمود

 الحاسبات مكمل زٌاد خلٌل حسن حداوي

  ناجح زٌان صالح امٌن محمد

 االدب الجاهلً +الصرف+علوم القران+حقوق مكمل زٌره ك صالح سعٌد مجٌد

النحو+االدب الجاهلً+الصرف+التعبٌر+علم  مكملة زٌنب سعدون صابر سرهد
 النفس التربوي

 النحو+ الصرف +حقوق مكملة زٌنة شاهٌن احمد نعمت

 االدب الجاهلً مكملة  زٌنب كرٌم خورشٌد اسعد

  000000 زٌنب محمد علً جاسم

  000000 سارة غالب فائق 

  ناجحة ساجدة كرٌم قاسم عبد الحمٌد

 الحاسبات مكملة سارة حبٌب علً حسن

  ناجحة سارة صالح محمد علً 
 

 



 شعبة )ب(

  ناجحة سارة كمال محمد علً 

  ناجحة سارة مجٌد فاضل حسن

  ناجحة ساكار فاضل عزٌز سعٌد

  ناجح سجاد حامد رحٌم حسن

  ناجحة سحر موسى تقً علً 

 النحو+الصرف+البالغة+التعبٌر+علوم القران+حقوق االنسان+ مكمل سفٌن محمد احمد ابراهٌم
 علم النفس التربوي

  ناجحة سلوى ثائر قاسم ابراهٌم

 النحو+االدب الجاهلً+علم النفس التربوي مكملة سمٌة عدنان عتمان جمعة 

 الجاهلً+الصرف+البالغة+علوم القران النحو +االدب مكمل سنكر ٌاسٌن صابر سرحد

 االدب الجاهلً مكملة سوزان ازاد سعٌد صالح

النحو+االدب الجاهلً+التعبٌر+علوم القران+حقوق +علم النفس  مكمل سٌروان نوزاد هداٌت محمد
 التربوي

  00000 سٌوه علً حسٌن محمود

  ناجحة شٌماء حسن احمد كنون

  00000 شعٌب نجم الدٌن علً ابراهٌم

 االدب الجاهلً+علم النفس التربوي مكملة شوخان نامق قادر احمد

 البالغة+ الحاسبات+ حقوق مكمل طاهر مجٌد محمود احمد

 حقوق مكمل صاٌل سعدي ٌاسٌن

 االدب الجاهلً مكمل علً لقمان مجٌد رشٌد

  ناجح عمار زٌدان عباس دبو

  ناجح عباس سلمان علً كرٌم

 النحو+االدب الجاهلً+الصرف+البالغة +علم النفس التربوي مكمل صالحعرفان رفعت شرٌف 

 البالغة مكمل علً احمد اسماعٌل احمد

النحو+االدب الجاهلً+الصرف+البالغة+التعبٌر+علوم القران  مكمل علً رمضان احمد عبد الرحمن
 +علم النفس التربوي

  ناجح علً ستار جٌار هادي 

  ناجح علً سمٌن حسن جعفر 

النحو+االدب الجاهلً+الصرف+التعبٌر+الحاسبات+حقوق+علم  مكمل غائب رفعت اسماعٌل قادر
 النفس التربوي

  ناجحة فاطمة خلٌل محمد باقر

+حقوق+علم  النحو+االدب الجاهلً+الصرف+البالغة+التعبٌر+علوم القران مكمل قٌوان قنبر امٌن رشٌد
 النفس التربوي

 النحو +االدب الجاهلً+الصرف+علم النفس التربوي مكمل قاسم محمد جمال علً 

  ناجحة لٌلى عماد محمد حسٌن

 االدب الجاهلً مكملة ملك علً الهادي فاضل

  ناجحة منى محمد صاحب عبدهللا

 االدب الجاهلً +البالغة مكملة منار علً احمد قنبر



 علم النفس التربوي مكملة مائدة عبدهللا حٌدر حسن

  ناجححسٌن              محمد راضً جدوع

 الحاسبات مكمل محمد عبد الرحمن احمد حسٌن

  00000 محمد عبد المجٌد حامد

 علم النفس التربوي مكمل محمد قاسم عطٌة حمادي 

 البالغة+التعبٌر+الحاسبات+اللغة االنكلٌزٌة مكمل محمد نوزاد عبد الكرٌم غفور

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

النحو+االدب الجاهلً+الصرف+البالغة+الحاسبات+حقوق+علم  مكمل مرتضى محمد احمد حق وٌردي 
 النفس التربوي

 النحو+االدب الجاهلً+الحاسبات مكمل مروان ناظم فاضل حسن

  ناجحة مرٌم عباس امٌن بٌرام

 االدب الجاهلً +علم النفس التربو مكملة مرٌم ناظم عزٌز كرٌم

  ناجح مصطفى مجٌد رزام ابراهٌم

  ناجح مصطفى نعٌم علٌوي محمد

  ناجح مصطفى ٌوسف خسرو حٌدر

 االدب الجاهلً +البالغة مكمل معتز عبدهللا حسن غدوان

  ناجحة نور ناظم عبدهللا رشٌد

الجاهلً+البالغة+الحاسبات+حقوق+علم النفس  النحو+االدب مكمل نوزاد محمود سعٌد صالح
 التربوي

 النحو+االدب الجاهلً الصرف+حقوق مكملة نٌكار جلٌل حسن علً 

 االدب الجاهلً+الصرف+علم النفس التربوي مكملة نٌكار عبدهللا احمد رستم

  ناجحة نازبو خلٌل عبدهللا امٌن 

  00000 نازة نٌن تحسٌن محمد حمزة

 النحو+البالغة+التعبٌر+حقوق+علم النفس التربوي مكملة صالح داودنسرٌن مهدي 

  00000 نسرٌن ناظم حسٌن

 النحو+االدب الجاهلً+البالغة+علوم القران+الحاسبات+حقوق مكملة نعٌمة ٌونس ٌوسف صالح

  ناجحة نمارق محمود شهاب احمد

  ناجحة نهى شكور احمد خلف

 النحو+ البالغة+ االدب الجاهلً  مكملة  نور عقٌل زٌن العابدٌن سمٌن

  ناجحة نور علً عبد الرسول حمزة

 الصرف + حقوق مكملة هاوزٌن بهجت حمة رشٌد

  ناجحة هبة محمد حسن علً

  ناجح هالل زٌد علً حسن

  ناجحة هوازن علً هادي كرٌم

  ناجح ٌاسٌن عبد محمد محمود

 الجاهلً +الصرف+علوم القران +حقوق+علم النفس التربوي النحو+االدب مكملة ٌسرى عمر علً قادر

  00000000 شٌماء سعدون محسن زاٌر

 االدب الجاهلً مكملة سنور صبحً خورشٌد

 االدب الجاهلً مكملة اواز عباس غرٌب



 

 الدراسة المسائٌة

  ناجح احمد سرحان عبد كرٌم

 االدب الجاهلً مكملة اسراء نورالدٌن علً اكبر

  ناجحة رسول هجران زٌن العابدٌنأفراح 

  ناجحة امل ٌاسٌن فرج حسن

 الصرف+الحاسبات+حقوق مكمل اٌوب قاسم عبدالخالق

  ناجح صباح بختٌار حبٌب امٌن

النحو+االدب الجاهلً+البالغة+الحاسبات+حقوق+علم النفس  مكمل براءه ٌاسٌن خلٌل محمد
 التربوي

  00000 حسن سالم محمد نقً

  ناجح سمٌن سلٌمانحسن عادل 

  ناجح حسٌن جمال علً اسماعٌل 

  00000 حسٌن مردان احمد محمد

  ناجحة حنان صالح شكر احمد

  00000 دلف عبدهللا جمعة محمد

النحو+االدب الجاهلً+الصرف+البالغة+علوم  مكملة دنٌا ستار شكور نامق
 القران+الحاسبات+حقوق

  ناجحة رشا صباح نعمة علً

 التعبٌر مكملة جاسم محمود ٌعقوبسراج 

  ناجحة سهرة فهاد جواد محمد

 الحاسبات+حقوق مكملة شٌرٌن كاظم احمد محمد

 النحو+علم النفس التربوي مكمل عالء احمد زٌن العابدٌن ٌعقوب

 االدب الجاهلً مكمل علً عادل مجٌد فرج

  ناجح فاضل عباس صابرحسٌن

  00000 فرناز محمد نوري مجٌد

  00000 احمدفالح حسن علً 

 االدب الجاهلً+علم النفس التربوي مكمل فهمً تحسٌن شكر محمود

  ناجحة قاطمة شالل علً  محمد

  ناجح قٌس جوادعلً عرٌان

  ناجح محمد حٌدر جاسم محمد

 االدب الجاهلً+البالغة مكمل محمد صالح محمد عبدهللا

  ناجح مهدي قاسم امٌن ولً 

  ناجحة محمد رشٌدهدى محمود 

  ناجح محمد محسن محمد غنً 

   
 


