
  الدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة-المرحلة الرابعةقسم اللغة االنكلٌزٌة 

 المواد المكمل بها بعد القرار اسم الطالب ت

1 

 
 رواٌة  -لغة   جاسم محمد أسماء

2 

 
 لغة انس احمد نوري

3 

 
 لغة بشٌر طه طعمه

4 

 
 لغة رندة طارق وهٌب

5 

 
 اختبارات  -رواٌة   -لغة   زٌنب حٌدر جاسم

6 

 
 اختبارات صفاء علً حسٌن

7 

 
 مسرحٌة محمد ظاهر احمد

8 

 
 لغة نادٌن علً مالك

9 

 
 لغة نورهان ماهر فاضل

 

11 
 لغة عالوي كاظم إسراء

 

11 
 لغة حنٌن محمود عبدالهادي

 

12 
 مسرحٌة روكان زنزل صالح 

13 

 
 نحو ثالث -اختبارات   -شعر  -رواٌة  -نحو  سعد عبد علوان

14 

 
 لغة ثالث -لغة  عبدالكرٌم رشٌدعروبة 

15 

 
 رواٌة  فرات محمد هزاع

16 

 
 مسرحٌة -رواٌة  -لغة  مثنى كرٌم محٌسن

17 

 
 لغة مروة جواد كاظم

18 

 
 شعر -مسرحٌة  -لغة  لٌث مطٌع مهدي

19 

 
 اختبارات -لغة  خدٌجة عبدهللا مجٌد

21 

 
 مسرحٌة -رواٌة  -لغة  سهٌر عمر عبدالحمٌد

21 

 
 لغة مؤٌد متعبعبٌر 

22 

 
 لغة عمار حامد كاظم 

23 

 
 اختبارات -مسرحٌة  -رواٌة  -لغة  فاطمة عباس خضٌر

24 

 
 ترجمة -مسرحٌة  -رواٌة  -لغة  منى محمد ظاهر 

25 

 
 نحو ثالث -ترجمة  -مسرحٌة  -لغة  رسول احمد جارهللا

 ترجمة -شعر  -نحو  البفراس حسٌن غ 26

   



 الدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة-الثالثةالمرحلة  االنكلٌزٌة اللغة قسم

 المواد المكمل بها بعد القرار اسم الطالب ت

1 

 
 استٌعاب ثانً-منهج بحث-شعر-مقالة-لغة-نحو انمار حمد اسماعٌل

2 

 
 منهج بحث-طرائق تدرٌس-شعر-نحو رؤى محمد حمٌد

3 

 
 نحو عبد الهادي عواد

4 

 
 بحث منهج-شعر فاتن حسن علً

5 

 
 نحو فاطمة عامر ذٌاب

6 

 
 شعر فاطمة مال جاسم

7 

 
 مقالة-نحو قصً جاسم محمد

8 

 
 شعر-نحو هبة كامل مالك

9 

 
 مقالة-نحو هوازن طاهر صٌهود

 

11 
 منهج بحث-شعر-نحو امانً ولٌد خالد

 

11 
 نحو اٌالف سلمان مراد

 

12 
 عبور نحو وقصة-منهج-ارشاد-شعر-رواٌة-مقالة-محادثة-نحو حسٌن حسن حسٌن

13 

 
 منهج بحث-محادثة-نحو حال غازي مجٌد

14 

 
 محادثة حنان حمٌد علً

15 

 
 محادثة دالل علً حسن

16 

 
 محادثة-نحو رامً خلٌل ابراهٌم

17 

 
 نحو رفل عماد محمود

18 

 
 شعر-نحو رٌام عبد الرحمن محمد

19 

 
 نحو زٌنب حمد محمود

21 

 
 نحو زٌنب ولٌد حمٌد

21 

 
 شعر-محادثة ساجدة باسم محمد

22 

 
 منهج بحث-شعر-مسرحٌة-مقالة-محادثة-لغة-نحو عباس عبود خمٌس

23 

 
 نحو عذراء عبد هللا سمٌن

24 

 
 محادثة عماد طه

25 

 
 شعر-نحو قاسم هاشم

 نحو قٌصر سعد عبد علً 26

 شعر مقداد كاظم عبود 27



 

 

 الدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة-الثالثةالمرحلة  االنكلٌزٌة اللغة قسم

 المواد المكمل بها بعد القرار اسم الطالب ت

 نحو ثانً-شعر نهاد غٌالن ناجً 28

 منهج بحث-مقالة-محادثة-نحو نور عدنان صكبان 29

 طرائق-نحو احمد عبد الكرٌم حسن 31

 شعر ارٌج عدنان غٌدان 31

 شعر امنٌة فاضل 32

 انشاء ثانً-منهج بحث-شعر-مسرحٌة-مقالة اٌالف عماد 33

 نحو زٌنب علً غازي 34

 شعر سراج احمد 35

 شعر-نحو صالح ضٌاء هادي 36

 شعر-مقالة-محادثة-نحو عبد الهادي كنعان 37

 قصة ثانً نحو ثانً-منهج بحث-شعر-مسرحٌة-مقالة-نحو عبٌر فهد سبع 38

 طرائق-شعر-مقالة-محادثة-لغة-نحو محمد خلٌل 39

 منهج بحث-شعر-مقالة-نحو مٌسم احمد 41

 نحو هبة خالد عبود 41

 نحو هٌا تكلٌف موازي 42

 نحو ثانً-شعر-مقالة وهب صاحب ناجً 43

 طرائق-نحو بسمة خلٌل داود 44

 نحو جنان حسٌن سالم 45

 طرائق-لغة رفل علً عبد 46

 بحث منهج-مسرحٌة-مقالة-نحو سجا حكمت 47

 لغة-نحو سحر احمد ابراهٌم 48

 منهج بحث-رواٌة-مقالة-لغة سٌف حسن علٌوي 49

 منهج بحث-طرائق-مقالة علً حسٌن محمود 51

 مقالة محمد ٌاسٌن احمد 51

 طرائق-نحو مروة طالل كاظم 52

 نحو نورا طه 53

 شعر هدى علً خلف 54

 منهج بحث-لغة ورود قاسم 55

 لغة-نحو اخالص عطا 56

 مقالة-نحو اسماء عبد الستار 57

 منهج بحث-مقالة-نحو سعاد شهاب احمد 58



 طرائق-لغة عفاو جاسم كرٌم 59

 لغة-نحو لمٌاء طارق 61

 نحو محارب نجم ناٌف 61

 منهج بحث-مقالة-لغة-نحو مروان طالب 62

 شعر-مقالة-نحو مٌس ضٌاء الدٌن ابراهٌم 63

 نحو هدى ابراهٌم 64

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة-الثانٌة المرحلة  االنكلٌزٌة اللغة قسم

 المواد المكمل بها بعد القرار اسم الطالب ت

1 

 
 أنشاء  / مسرحٌة  / أدارة أمان كرٌم 

2 

 
 نحو /  أنشاء / استٌعاب بتول فاضل

3 

 
 بتول كاظم

أدارة و علم نحو / صوت / أنشاء / استٌعاب / قصة / شعر / مسرحٌة / 
 الصوت مادة العبور

4 

 
 أنشاء جٌهان عبد الحمٌد

5 

 
 أنشاء رٌام بشار

6 

 
 مسرحٌة زٌنب طه

7 

 
 أدارة سامً أٌوب

8 

 
 انشاء / أدارة سٌناء سامً

9 

 
 قصة شهالء حامد

 

11 
 أدارة صفا محمد 

 

11 
 استٌعاب عمر حازم

 

12 
 نحو / استٌعاب / قصة محمد سلمان

13 

 
 انشاء صالحمهدي 

14 

 
 استٌعاب نداء عادل

15 

 
 قصة نهاد ثابت

 نحو / انشاء / استٌعاب / شعر / مسرحٌة / محادثة نور هاشم 16



 

17 

 
 نحو / انشاء / استٌعاب / قصة / مسرحٌة / ادارة احمد رحمن

18 

 
 مسرحٌة  االء وهبً

19 

 
 استٌعاب آٌة حسٌن

21 

 
 مسرحٌة زٌنب جابر

21 

 
 ادارة سارة جمهور

22 

 
 انشاء  / قصة سهى حسٌن

23 

 
 انشاء / قصة / شعر / مسرحٌة فاطمة علً احمد

24 

 
 نحو / انشاء / قصة  فرح عماد صالح

25 

 
 استٌعاب / ادارة  مرتضى حمزة شكر

 مصطفى كرٌم محمد 26
 استٌعاب

 

 استٌعاب / قصة مصطفى محمد مهدي  27

 شعر نحو / استٌعاب / قصة / مها احمد جاسم 

 نحو / قصة / ادارة ورود فرحان منصور 

 استٌعاب / قصة احمد علً محمد 

 نحو / استٌعاب / قصة امٌر عزٌز جوامٌر 

 شعر أمٌمة ناطق سلمان 

 نحو / انشاء / استٌعاب / قصة / مسرحٌة زهراء ابراهٌم حسن 

 استٌعاب زٌنب احمد علً 

 نحو / استٌعاب زٌنب جهاد حسن 

 عوٌد شفاء حافظ 
 نحو/ صوت / انشاء / استٌعاب / قصة / شعر / مسرحٌة / ادارة /

 علم النفس 

 انشاء / استٌعاب / شعر / ادارة / علم النفس شهد أٌاد عباس 

 استٌعاب طٌبة محمد عمر 

 انشاء / قصة عالء حقً اسماعٌل 

 نحو / صوت / استٌعاب / قصة فرح كنعان داود 

 انشاء / قصةنحو /  مٌالد سعدون لطٌف 

 قصة هدٌل نوري خزعل 

 نحو/ انشاء / استٌعاب / قصة / مسرحٌة هٌثم سامً علً 

 صوت / قصة / مسرحٌة / حاسوب اسٌل خلف لطٌف 

 صوت / قصة / شعر/ مسرحٌة امامة زكً عزت 

 صوت / شعر / مسرحٌة حسٌن علً حسن 

 شعر خولة عمادالدٌن عبد شكر 

 صوت / قصة / شعر /  مسرحٌةنحو /  رسل داود سلمان 



 صوت سحر ذٌاب خماس 

 قصة / مسرحٌة سٌماء زهٌر حمٌد 

 صوت / قصة / مسرحٌة شٌماء غٌدان شدهان 

 شعر / مسرحٌة صابرٌن خلف جاسم 

 نحو / صوت / قصة / شعر / مسرحٌة علً جاسم حسٌن 

 شعر غسان احمد حسٌن 

 قصة / شعر / مسرحٌة فاطمة جمال خلٌل 

 قصة / شعر نور عبدالكرٌم حمدان 

 قصة / مسرحٌة نور غانم هادي 

 قصة / مسرحٌة هند ٌحٌى علً 

 انشاء / قصة / شعر / مسرحٌة اٌة عباس محسن 

 صوت / قصة / شعر / مسرحٌة اسراء جاسم محمد 

 النحو / صوت / انشاء/ قصة / شعر / مسرحٌة / حاسوب حٌدر سعدي حسٌن 

   

 قصة علًدالٌا حسن  

 قصة / شعر / مسرحٌة حٌدر محمد مهدي 

 قصة / شعر / مسرحٌة زكرٌا احمد ٌوسف 

 قصة / شعر / مسرحٌة زهراء حسن هادي 

 قصة / شعر / مسرحٌة زٌنب لطٌف محمد 

 ستبرق سلومً مظلوم 
نحو / انشاء/ استٌعاب / قصة /شعر / مسرحٌة / ادارة / حاسوب / علم 

 النفس

 قصة / شعر / مسرحٌة مهديسالم صالح  

 صوت / انشاء / قصة / شعر / مسرحٌة سٌف حمزة علً 

 مسرحٌة شٌماء محسن علً 

 قصة علً جاسم ٌاسٌن 

 قصة / شعر مأثر عبدالرحمن سبع 

 مسرحٌة مصطفى عبدالكرٌم كاظم 

 قصة هدٌل غازي فٌصل 

 انشاء / قصة / شعر الصفا جالل حسٌن 

 / شعر / مسرحٌةقصة  اٌة ضٌاء علٌوي 

 انشاء / قصة / مسرحٌة حنان ذٌاب داود 

 شعر / مسرحٌة رٌام رعد عبد 

 قصة / ادارة زهراء مثنى شاكر 

 قصة / شعر / مسرحٌة زٌنب ثامر عبدالحسٌن 

 قصة / مسرحٌة / حاسوب زٌنب حسٌن عبدالرزاق 

 انشاء / قصة / شعر / مسرحٌة سجى غضبان عبدالرضا 

 / قصة / شعر / مسرحٌةصوت  شاكرشٌماء عامر  

 قصة / شعر علً خالد عبدالسالم 



 قصة علً نعمان عبعوب 

 صوت / قصة / شعر / مسرحٌة مروان علً اسماعٌل 

 قصة / شعر / مسرحٌة مٌس شاكر محمود 

 انشاء / قصة / شعر / مسرحٌة نادٌة عبدالكرٌم خلٌل 

 مسرحٌةصوت / قصة / شعر /  هٌلٌن عماد رمضان 

 صوت / انشاء / قصة / شعر / مسرحٌة وسن نذٌر طالب 

 صوت / انشاء / قصة / شعر / مسرحٌة لقاء عبدهللا حسن 

   

 

 الدراسة الصباحٌة  -المرحلة االولى    االنكلٌزٌة اللغة قسم

 المواد المكمل بها بعد القرار اسم الطالب ت

 علم النفس –صوت  حسن فارس فرموش 1

 صوت سعد فاضلرسل  2

 ادب –انشاء  –صوت  –نحو  رواء علً حسٌن 3

 حقوق انسان –علم النفس  –ادب  –صوت  سوزان دٌار عبدالرحمن 4

 ادب –صوت  –نحو  شهد مهدي نجم 5

 صوت عبدهللا عدنان اسكندر 6

 حاسوب –ادب  –صوت  عماد علً محمد 7

 ادب –صوت  –نحو  محمد قاسم غالب 8

 ادب –انشاء  إبراهٌمنور هاشم  9

 ادب –صوت  هدى اٌاد حسٌن 11

 ادب ٌاسر عمار فلٌح 11

 ادب –استٌعاب  –صوت  –نحو  اٌالف ولٌد محمد 12

 ادب اٌة طاهر فرمان 13

 نحو جنان مازن محمد 14

 صوت رؤى متعب منصور 15

 ادب –صوت  –نحو  سارة احمد مجول 16

 صوت ضحى محمد نافع 17

 صوت قاسم محمدمصطفى  18

 علم النفس التربوي ٌحٌى محمد ظاهر 19

 صوت إبراهٌماحمد رشٌد  21

 ادب –صوت  اشجان حسٌن عٌسى 21

 نحو رٌام مهدي جسام 22

 ادب –استٌعاب  –صوت  سجى ٌونس مجول 23

 صوت شذى تعبان خلف 24

 صوت عذراء فالح مهدي 25

 ادب  –استٌعاب  –صوت  فرح مكً نومان 26

 ادب –صوت  مسلم رعد عبد 27

 تربوي -انشاء  –صوت  ولٌد رشٌد طالب 28

   
 

 



 الدراسة المسائٌة  -المرحلة االولى    االنكلٌزٌة اللغة قسم

 المواد المكمل بها بعد القرار اسم الطالب ت

 حاسوب –ادب  –انشاء  –صوت  –نحو  اثٌر ماهود سلمان 1

 اسس تربٌة –حاسوب  –ادب  –انشاء  –صوت  اركان مزهر رشٌد 2

 ادب -انشاء  –صوت  حنٌن صالح حتروش 3

 اسس تربٌة رفل عباس فاضل 4

 ادب –استٌعاب  –انشاء  –صوت  زٌدون عمر ناٌف 5

 ادب –نحو  إبراهٌمسوسن عزٌز  6

 اسس تربٌة –ادب  –استٌعاب  صابرٌن عدنان جمٌل 7

 صوت عبدهللا كامل قاسم 8

 ادب  –استٌعاب  غفران شاكر محمد 9

 ادب –صوت  –نحو  منٌر مظفر خلٌل 11

 ادب -استٌعاب  –صوت  –نحو  محمد حامد هادي 11

 ادب -استٌعاب  –صوت  –نحو  إبراهٌممروان خلٌل  12

 نحو مصطفى حسن احمد 13

 حاسوب –عربً  –ادب  –استٌعاب  –انشاء  –صوت  –نحو  مصطفى محمد مطشر 14

 صوت  –نحو  نغم مقداد ٌعقوب 15

 علم النفس –انشاء  –صوت  –نخو  ندى زٌاد عبدهللا 16

 ادب –استٌعاب  –صوت  –نحو  ارشد محمد محمود 17

 صوت –نحو  اسماء هاشم محمد 18

 استٌعاب –صوت  اٌالف عدنان علً 19

 نحو حٌدر محمود مطرود 21

 ادب -انشاء  –صوت  –نحو  ساره فاروق عطٌة 21

 ادب –صوت  –نحو  عبدالمنعم هاديسرور  22

 نحو طه ثاٌر ولٌد 23

 حاسوب –ادب –صوت  –نحو  عمر عدنان سلمان 24

 استٌعاب –ادب  غفران عدنان مهدي 25

 ادب -انشاء  –صوت  –نحو  قبس كرٌم كاظم 26

 ادب –استٌعاب  مروة ثاٌر حسٌن 27

 ادب معالً فالح مهدي 28

 النفس ادب علم ومٌض محمود جبار 29

 اسس تربٌة –علم النفس  –ادب  –استٌعاب  –صوت  –نحو  ابو بكر عباس ٌوسف 31

 صوت ادب –نحو  سٌف علً شاغً 31

 نحو صباح عبدالكرٌم جلٌل 32

 علم النفس –ادب  –نحو  عصام عمر خلٌل 33

 علم النفس علً كهالن عبد 34

 صوت –ادب  –انشاء  قحطان احمد عبدالمحسن 35

 نحو مرٌم قاسم محمد 36

 علم النفس –ادب  –صوت  –استٌعاب  مصطفى حسان ثابت 37

 علم النفس –ادب  –صوت  مصطفى صبحً عبدالجبار 38

 –حاسوب  –عربً  –ادب  –انشاء  –استٌعاب  –صوت  –نحو  مهند حمٌد حسونً 39
 حقوق انسان

   
 

 


