
 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 م1023 - 1021قسم اللغة العربية للعام الدراسي النتائج النهائية لطلبة قوائم ب

 ( أ) شعبة / المرحلة الثانية / الدراسة الصباحية / الدور األول 
 

 النتيجة  اسم الطالب الرباعي ت النتيجة  اسم الطالب الرباعي ت

 ناجحة براء غانم عبد المنعم محمود  32 ناجحة صالح خلف حسين أبرار 2

 مكملة براء محمد علوان كاظم 31 مكمل احمد جمعه شكر محمود 1

 ناجح بشير محمود عبد هللا دعدوش 33 مكمل أحمد قاسم أحمد جاسم 3

 ناجحة بيداء إبراهيم عبد هللا علي 34 ناجح احمد قاسم سبتي كاظم  4

 ناجحة بيداء سعدون جاسم خميس 35 مكمل أحمد كاظم عذوب وادي  5

 ناجحة تغريد خضير محي جاسم 36 راسب أحمد محمود سلمان قشر 6

 ناجحة تيسير محمد رشيد زيدان  37 مكمل أحمد مظهر ظاهر  7

 ناجح ثامر علي مهدي  خميس  38 مكمل أحمد نزار حامد  8

 ناجحة جمانة علي عبد الخالق رشاد 39 مكمل أحمد وليد عبد هللا  9

 ناجحة جنان رشيد حسين محمد  40 مكملة إسراء جاسم محمد مهدي 20

 مكمل حامد شاكر محمود   42 ناجحة إسراء أحمد منهل 22

 ناجحة حنين حسين جاسم محمد 41 ناجحة عبود عليإسراء جمعه  21

 مكملة حنين حسين علي إبراهيم 43 ناجحة إسراء عبد المجيد علي سلمان 23

 ناجحة حنين عبد باشي علي 44 ناجحة مستور محمود جواد  إسراء 24

 ناجحة حوراء صالح محمد جاسم 45 ناجحة أسماء علي أحمد جوير  25

 مكمل حيدر حميد إبراهيم  46 ناجحة أشواق عاشور حسين محمد 26

 ناجحة ن علوانيختام لطفي حس 47 ناجحة عامر حسين سلطان  أطياف 27

 راسب ( مسائي)أركان شاكر لطيف   48 ناجحة هلمنعبد هللا محمد  آالء 28

    مكملة الهام مجيد فؤاد 29

    ناجحة أميرة خير هللا مهدي جمعة  10

    ناجحة أنسام عبد حسن محمد 12

    مكملة أنغام محمود رحمن خضير 11

    مكمل أنور شوكت عبد العزيز  13

    راسب أنور مزهر إبراهيم  14

    ناجحة آية رعد محمد عباس 15

    راسبة آية عبد الكريم جاسم علي 16

    ناجحة ماجد صالح مهدي إيثار 17

    ناجحة محمود عبد حسن إيمان 18

    ناجح ايمن حسين خلف 19

      ناجحة إيناس جميل إبراهيم صفوك 30
     

 

 



 اللجنة االمتحانية 

 الرحيمبسم هللا الرحمن  

 

 م1023 - 1021قسم اللغة العربية للعام الدراسي النتائج النهائية لطلبة قوائم ب

 ( ب) شعبة / المرحلة الثانية / الدراسة الصباحية / الدور األول 
 

 النتيجة  اسم الطالب الرباعي ت النتيجة  اسم الطالب الرباعي ت

 ناجحة سلمانسارة سلمان حربي  32 ناجحة دعاء حسين طه عباس 2

 ناجحة صائب توفيق احمد سارة 31 ناجحة دعاء عدنان علي حسن 1

 ناجحة سارة محمود زيدان خلف 33 مكملة   دالل سعد سلمان  3

 ناجحة ساره كريم عمر خضير  34 راسبة دنيا حمد عبد الرحمن  4

 ناجحة ساره مقداد عبد  35 ناجحة ديانا فؤاد كامل رحيم 5

 ناجحة سبأ امجد عباس ذياب  36 ناجحة الحميد حسن عليرحاب عبد  6

 ناجحة ناصر  إبراهيمسجا عادل  37 ناجحة رغد محمد عباس كريم  7

 ناجحة سجا عامر محمد سليمان 38 ناجحة رسا صبار سعيد 8

 ناجحة سجى إبراهيم بدر أحمد 39 ناجحة رفل محسن علوان حسين 9

 ناجحة سجى ثامر شهاب مخلف 40 ناجحة رقية عجيل محمد يحيى  20

 ناجحة سجى ثامر مصطاف محمد  42 ناجحة رنا سعد عباس 22

 ناجحة سجى غالب عارف محسن 41 ناجحة رهام عبد الرضا شالل رحيم 21

 راسب سراج عادل ماجد حميد 43 ناجحة اشدرواء حميد جاسم ر 23

 ناجح سرمد ناظم شكر محمود 44 ناجحة رواء زيدان خليفة كاظم  24

 مكملة سمر هادي نصيف 45 ناجحة رؤى محمد كامل حسن  25

 ناجحة سهاد سلمان صالح  46 مكملة رويدة فالح جاسم 26

 ناجحة سهام علي يوسف كاظم 47 ناجحة ريم صالح أحمد صالح 27

 مكملة سهام فرحان جاري 48 ناجحة زبيدة جالل جاسم خميس 28

 ناجحة سهيلة ياسين خضير صالح 49 ناجحة زمن منعم نعمان فاضل 29

    ناجحة زهراء هاشم جواد حميد 10

    ناجحة زهراء يوسف يونس حسين 12

    ناجحة زهره سرحان سليم حريجي 11

    مكمل زين العابدين علي حمود نكه 13

    ناجحة صادق عبود  إحسانزينب  14

    مكملة زينب بريسم كيطان بريسم  15

    ناجحة فتحيزينب عادل  16

    ناجحة زينب كاظم داوود سلمان 17

    ناجحة زينة كريم أحمد محمد 18

    مكملة  زينة ماجد عبد هللا  19

      ناجحة سارة باسم محمد ياس 30
 



 

 اللجنة االمتحانية

 من الرحيمحبسم هللا الر

 

 م1023 - 1021 قسم اللغة العربية للعام الدراسيالنتائج النهائية لطلبة قوائم ب

 ( ج) شعبة / المرحلة الثانية / الدراسة الصباحية / الدور األول 

 

 النتيجة  اسم الطالب الرباعي ت النتيجة  اسم الطالب الرباعي ت

 ناجح علي نجم عليوي محمد 32 ناجحة شدن إبراهيم حرجان محمد 2

 راسب علي يوسف غني حسين 31 ناجحة سعد برجس شهاب أشمس  1

 مكمل علي يونس عبدال  33 ناجحة شيرين نزار هادي موسى  3

 مكمل عماد نصرت كامل  34 راسبة  شهد وليد خليل  4

 ناجحة غدير حسين إبراهيم كاظم 35 ناجحة شيماء صفاء محمود  5

 ناجحة غفران رعد كاظم سعيد 36 ناجحة أحمد جواد إسماعيلصابرين  6

 ناجحة غيداء شهاب أحمد كاظم 37 ناجحة صابرين عدنان علي عنبر  7

 ناجحة فاطمة شاهين عارف حسين 38 مكمل صباح ثابت مرشود 8

 ناجحة فاطمة ماهر صالح 39 ناجحة صفا احمد غالب حسين 9

 مكملة فرح علي لطيف عيال  40 مكملة صفا رياض بكر 20

 ناجحة فردوس نجم عبد  42 مكملة صفا سعد محيي مهدي  22

مجيد سلمان  صفاء الدين 21

 مظلوم

 راسب فالح كريم سلوم خليل 41 مكمل

 ناجحة قدس دحام كمر  43 ناجحة مصطاف محمد ضحى ثامر 23

 راسب قصي حسن متعب مجيد 44 ناجحة ضحى حميد عبد هللا شريده 24

 ناجحة لمياء نبيل محمود سعيد 45 ناجحة ضحى مقداد كاظم 25

 راسب محمد جاسم إسماعيل لؤي 46 مكمل ضياء فاضل عباس فرحان 26

 ناجحة لواء طاهر كامل  47 ناجحة طيف نعمه حسين علوان 27

 ناجحة افنايف سعدون مصط الين 48 ناجحة عائشة كريم ذياب أحمد  28

 مكمل مالك علي سلمان طراد 49 مكمل عباس رعد عبد علي  29

 ناجح ماهر محسن عباس 50 ناجح عباس عمار مهدي علي  10

 ناجح مثنى فياض كاظم محمد 52 ناجح المجيد حسين محسن علي عبد 12

 ناجح حسن إبراهيممحمد جميل  51 مكمل عبد الوهاب شاكر حسب هللا 11

 مكمل محمد حاتم عبد الكريم جاسم  53 راسب عثمان أحمد إبراهيم شهاب 13

 مكمل محمد سعد عبد الجبار مجيد 54 ناجحة عروبة عطا ياس خضير  14

 مكمل محمد طارق إكرام 55 مكملة  عال لطيف بحر  15

 مكمل محمد صباح محمد 56 مكمل عالء إبراهيم عليوي حسن 16

 مكمل محمد مزهر عبد العزيز 57 مكمل علي جليل إبراهيم 17

 مكملة ياسمين محمد مجيد 58 ناجح عالء غازي حسين  18

    راسب علي رشيد محمود سلمان 19



      ناجح حسن علي محسن ناجي 30
 

 اللجنة االمتحانية

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 م1023 - 1021قسم اللغة العربية للعام الدراسي النتائج النهائية لطلبة قوائم ب

 ( د) شعبة / المرحلة الثانية / الدراسة الصباحية / الدور األول 
 
 النتيجة  اسم الطالب الرباعي ت النتيجة  اسم الطالب الرباعي ت

 ناجحة هبة وادي عبد العزيز موسى 32 ناجح مروان حميد ياس عادي 2

 ناجحة حمدأ إبراهيمهبه خليل  31 ناجح مروان محمد طه عثمان 1

 ناجحة هبه ليث عبد المحسن مهنا  33 مكملة مروه حسين علي حسين  3

 ناجحة  أحمدهدى احمد محمود  34 ناجحة محمد إبراهيممريم سامي  4

 ناجحة هدى رحيم جميل مشاري 35 ناجحة مريم عالء يحيى محمود  5

 ناجحة هدير نجم عبد هللا خماس 36 ناجح معتز محمود مجيد 6

 ناجحة هديل إسماعيل نايف حمد  37 ناجح مصطفى ثامر صالح نصيف 7

 ناجحة سبع فىمصط إبراهيمهناء  38 مكمل مصطفى جاسم حسين جاسم 8

 ناجحة ثلجورود جاسم محمد  39 ناجح مصطفى خالد أحمد  9

 مكملة وفاء طه زيدان خلف 40 مكمل مصطفى نزار جبار إبراهيم 20

مصعب غازي إسماعيل  22

 إبراهيم

 مكملة وفاء مخيبر مصطاف  42 ناجح

 ناجح وليد خالد حمودي جاسم 41 ناجحة ميعاد جمعة حسن يعقوب  21

 مكمل وليد خالد عليوي 43 ناجحة ميالد علي حسن مال هللا  23

 مكمل ياسر كريم سعيد  44 مكملة نادية جواد كاظم عليوي  24

 راسبة يسرى صباح محمد فهد 45 ناجحة نبأ خالد محمد محمود 25

 ناجحة يسرى عبد الجليل صالح اسمير  46 ناجحة نبأ علي محمد طه 26

 مكمل يوسف ياسين صالح ياسين 47 ناجحة ندى صالح حسن زناد 27

 مكمل (مسائي)وسام قحطان خلف حمد  48 ناجحة نغم وليد رشيد ظفير  28

    ناجحة نهى عبد الستار علي حسين  29

    ناجحة عيسى  إسماعيلنور حقي  10

    ناجحة نور خليل أحمد  12

    ناجحة نور سعد جالل شالل  11

    ناجحة نور عباس خضير ياس 13

    ناجحة نور محمود راضي نايف 14

    ناجحة نور هاشم غفوري حميد 15

    ناجحة نورس محمود شكر محمود 16

    ناجحة نوره طارق طه إسماعيل 17



    ناجحة هاجر مسلم مهدي جاسم 18

    ناجحة سعد خضير عباس   ةهال 19

       ناجحة هبة عباس خليل  30
 اللجنة االمتحانية


