
 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                                                                                      
 

  م2102-2102للعام الدراسي طلبة قسم اللغة العربية  بنتائجقوائم          
  (أ )  شعبة/  ةالثالثاملرحلة  / الدراسة الصباحية                

 
 

 لنتيجةا اسم الطالب الرباعي ت النتيجة اسم الطالب الرباعي ت النتيجة اسم الطالب الرباعي ت
ام 20 ناجحة ئه لوه ن جواد عزيز علي بك 0

ّ
 ناجح بان باسم فاضل داوود 10 مكمل أصالة جاسم إبراهيم جس

 مكمل براء صاحل هاشم كعود  12 ناجح أطياف جاسم فرهود خيون 22 ناجح مربم إبراهيم ستار إبراهيم 2
 ناجح بروج خضري عباس محيد 12 ناجح أطياف أمحد حممد مسعود  22 مكمل كاظم إبراهيم قيس كريم 2
 مكمل بشرى باسم حميي أمحد 11 ناجح آالء هادي خماط نصيف 21 مكمل إبراهيم إبراهيم كامل مجيل 1
 ناجح بيان خالد ويل علي 15 مكمل ي سعيدرزوقاأماني فاحل  25 ناجح أمحد ثامر عويد عباس 5

 ناجح تغريد حسني علي ردوف  16 مكمل خاف أجمد حممد راضي  26 ناجح أمحد جاسم حممد عباس 6
 ناجح تغريد رحيم سلمان جدوع  17 مكمل صاحلأمل صاحل مهدي  27 مكمل أمحد لطيف حسني مهدي 7
 مكمل تيسري إمساعيل جواد محود 18 راسب لوانعآمنة ظاهر عبود  28 مكمل أمحد ماجد حمسن غايل 8
 مكمل جنان سالم ثامر كريفع 19 ناجح أنس محيد مخيس ياسني 29 مكمل أمحد مثىن راضي علي  9
 ناجح جيهان يوسف رحيم كريم 51 ناجح أنفال حامد عبد عباس 21 ناجح أمحد منري لطيف إبراهيم 01
 ناجح حممد مساحسام رزوقي ج 50 مكمل د إبراهيم حممد آيات حمم 20 ناجح أمحد يونس خليل جليل 00
 راسب كاظم حسن خالد حممود 52 ناجح آية حسن شهاب محيد 22 ناجح أركان صكبان حبيب لفته 02
م  59/4/3152في  965رسوب بالغياب باالمر  حسن جبار مهدي 52 ناجح يوسف آية عالء حممد 22 مكمل إسراء باسل سامي لطيف 02

باالمر  3152-3153يد للعام ترقين قو
  8/4/3152في  933

 ناجح حسني شالل محيد جاسم 51 مكمل إيالف جالل مخاس جبارة 21 ناجح إسراء عاصم حممد كاظم 01
 ناجح حسني عبد اجلبار داوود حممد 55 ناجح إميان هيثم مجعة داوود 25 ناجح إسراء عبد اخلالق جاسم مهجهج 05
 ناجح حسني حممد علي شهاب 56 ناجح أمين مجال خالد عبد الواحد 26 ناجح ضإسراء عكاب أمحد فيا 06
 مكمل مهدي حسني نصيف جاسم 57 مكمل أمين علي عبد اهلل رشيد 27 مكمل إسراء علي خورشيد رشيد 07
 مكمل حسني نوري نصيف جواد 58 ناجح راشد حسن إيناس عبد احلميد 28 مكمل أمساء عبد اجلبار بدري حسني 08
   59 راسب إيهاب عبد املنعم جاسم نصيف 29 ناجح أمساء كامل منصور محد 09
   61 مكمل عبود بارق عبد الرسول عصمان 11 مكمل أسيل خليل عبد األمري علي  21

  اجملموع النهائي  عدد اإلناث  عدد الذكور

 
 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                                                                                        
- 

 م 2102-2102طلبة قسم اللغة العربية للعام الدراسي  بنتائجقوائم          

  ( ب) شعبة /  ةالثالثاملرحلة  /الدراسة الصباحية                 
 

 

 لنتيجةا اسم الطالب الرباعي ت جةالنتي اسم الطالب الرباعي ت انتيجةا اسم الطالب الرباعي ت
 ناجح زينب مسري عبد العزيز كريم 10 ناجح رامي حممود جميد خلف  20 ناجح حنان حامت علوان داوود 0
م  59/4/3152في  965رسوب بالغياب باالمر  زينب عالء وهيب  12 ناجح رائد عدنان جسام محادي 22 ناجحة شهاب أمحد حنان عبد اللطيف 2

باالمر  3152-3153يد للعام ترقين قو
 8/4/3152في  933

 ناجح زينة خليل غناوي فليح 12 ناجح رسل حممد عبد حسن 22 ناجحة  حنان حممود ظفري 2
 مكمل ـمرگ سارة إقبال إبراهيم 11 مكمل رغد إمساعيل حممد علي 21 مكمل حنني إبراهيم عزيز هندي 1
 مكمل سارة حسني اغاجان مراد 15 ناجح م حسنيرغد علي جاس 25 ناجح حنني عريبي عبد كاظم 5
 مكمل سارة محيد إبراهيم جليل  16 مكمل رغدة عالء علي بريسم 26 مكمل حنني حممد خليل إبراهيم 6
 مكمل خضري سارة عبد الكريم حممد 17 ناجح نل أمحد حسرغدة كام 27 ناجح حنني وسام جياد عباس 7
 مكمل ازي سطوان مخاسسارة غ 18 راسب محد حممد عبد رغده 28 ناجح حوراء حسن حسني حسن 8
 ناجح علي سارة لطيف عبد الرزاق 19 ناجح رنا نهاد حممد مرهون 29 ناجح حوراء قاسم رحيم عاشور  9
 راسب سارة مفيد عباس عبد 51 ناجحة روند حكيم أنور مولود 21 راسب حيدر جاسم قدوري 01
 ناجح سارة مقداد عباس عبد الوهاب 50 ناجح يهام أيوب حامت أمحدر 20 ناجح محادي حيدر جعفر جاسم 00
 ناجح ساهرة ستار شكر حممود 52 مكمل صاحل ريهام صباح ذياب 22 ناجح خلود إمساعيل داوود سلمان 02
   52 ناجح زمن سلمان عيدان مصلح 22 ناجح خليل كريم إبراهيم منصور 02
   51 مكمل صبحي مهديزمن  21 مكمل داليا حتسني علي حسني 01
   55 مكمل حميي الدينزهراء أمحد قاسم  25 مكمل أمني دعاء أمني وهاب 05
   56 ناجح زهراء علي حبر جواد 26 راسب دعاء رائد صاحل 06
   57 ناجح حسن زهراء مازن بهاء 27 ناجح دعاء شامل حممد محيد 07
في  202م  باالمر  2102- 2102للعام الدرايسي مؤجل  حسني ليلزيدون اياد خ 28 ناجح دعاء عبد املهدي حسن مهدي 08

2/2/2102  58   
   59 ناجح زينب خليل إبراهيم إمساعيل 29 ناجح أمحد دعاء فارس توفيق 09
   61 ناجح مسبار زينب رضا عبد الواحد 11 ناجح ذكرى مخيس حممود مخيس 21

  اجملموع النهائي  عدد اإلناث  عدد الذكور
 

  



  
 

 م2102-2102طلبة قسم اللغة العربية للعام الدراسي  نتائجقوائم ب         

  ( ج) شعبة /  ةالثالثاملرحلة  /الدراسة الصباحية                 
 

 

 النتيجة اسم الطالب الرباعي ت النتيجة اسم الطالب الرباعي ت لنتيجةا اسم الطالب الرباعي ت
 لمكم عذراء قحطان جابر عبود 10 ناجح شيماء نافع كامل حممد 20 ناجح سجى أمحد حسني علوان 0

ام 2
ّ
   م  59/4/3152في  965رسوب بالغياب باالمر  سجى مسري مهدي جس

باالمر  3152-3153وترقين قيد للعام 
 8/4/3152في  933

 ناجح عذراء حممد ضايع درويش 12 مكمل صدام عبد اهلل حسني عباس 22

 ناجح عالء حسني علي عباس 12 ناجح صفا صاحل حميي صاحل 22 ناجح دمحوسجى حممد عليوي  2
 ناجح عالء طه امحد خلف 11 ناجح فليح ضحى عبد اللطيف عباس 21 ناجح جعفر سجى نوري إبراهيم 1
 مكمل عالء حممد جميد حسن 15 مكمل ضياء جهاد يوسف حممد  25 ناجح ر صاحل مهدي هزاعسح 5
 مكمل علي جبار عبد كاظم 16 ناجح طاهر علي مهدي مخيس  26 جحنا حيدر سرى مسري أمني 6
 ناجح علي حسن عبد فاحل 17 ناجح عامر حممد سبع مخيس 27 ناجح خالف سعاد قاسم أمحد 7

 راسب علي محيد علوان حممد 18 ناجح عائشة حسني علي غضيب 28 ناجح سالم هادي صاحل سلمان 8
في  507باالمر 2102-2102مؤجل للعام  سلمان شالل دحام  9

8/1/2102  

 مكمل علي عباس فاضل حسني 19 راسب عباس ستار عبد اهلل حممد 29

 ناجح علي جنيب برجس امحد 51 مكمل علي عباس فاحل حسن 21 ناجح مسر حسني علي جاسم 01
 كملم علياء قحطان حممود عباس 50 مكمل عبد الرمحن حممود جاسم 20 مكمل سند أسعد صبار نايف 00
 ناجح عماد امساعيل كاظم روظان 52 ناجح ناوي عبد الرمحن حممود كريم 22 ناجح عبد سيف حمسن رشيد 02
 مكمل عمادعبد السالم حممد جاسم 52 ناجح عبد الكريم جليل ياسني فاضل 22 ناجح سحر كاظم علوان  02
 ناجح عماد حممد قاسم محيد 51 ناجح سعبد اهلل عبد الرمحن غضيب عبا 21 ناجحة علو شذى عبد املنعم مهدي 01
 ناجح عمر عادل صاحل حممود 55 ناجح خضري عبد اجمليد محيد مبارك 25 ناجح شروق هاشم حممد كاظم 05
   56 ناجح حبيب عبد الواجد محيد زمان 26 ناجحة شهد جواد إبراهيم عودة  06
   57 ناجح عبري رمحن حسن محادي 27 مكمل شهد رشيد عواد  ربيع 07
   58 ناجح عبري حممد عبد احلسني إبراهيم 28 مكمل ياس شهد غازي حراز 08
   59 ناجح خلف عدوية أمحد إمساعيل 29 ناجح شيماء حسني حممود كردي  09
   61 ناجح عذراء حسن هادي ثامر  11 ناجح مخيس شيماء عدنان رشيد 21

  

  



 بسم اهلل الرمحن الرحيم     
 

 2102-2102طلبة قسم اللغة العربية للعام الدراسي  بنتائجقوائم          

  ( د) شعبة /  ةالثالثاملرحلة  /الدراسة الصباحية                 
 

 

 النتيجة اسم الطالب الرباعي ت النتيجة اسم الطالب الرباعي ت النتيجة اسم الطالب الرباعي ت
 ناجح مرتضى حممد فاضل مطر 10 ناجح عبطانلؤي غالب مهدي  20 مكمل غزوان هاشم سلمان أمحد  0
 ناجح مروة جعفر حيدر حامد  12 ناجح ورفغمثىن هادي مصطاف  22 ناجح غفران أمحد خضري تايه 2
 مكمل مروة حسن حممود كاظم 12 ناجح حماسن جاسم حسني علي 22 ناجح غفران داوود علي حممود 2
 بحسب االمر االداري2102-2102مؤجلة للعام الدراسي مروة لطيف مصطاف عباس  11 مكمل واد عبد اهلل حممود حممد ج 21 ناجح مجيل غفران عبد األمري ضايع 1

 01/02/2102في 2102المرقم 
 مكمل محيد مروان افتيخان مزعل  15 ناجح حممد حسني عبد الكريم حسني 25 ناجح فاطمة أمحد إبراهيم أمحد 5
 مكمل عيسىمريم خليل إبراهيم  16 ناجح حممد خالد حممد رمضان  26 ناجح فاطمة أمحد سعيد عبد اهلل  6
 ناجح مريم عبد الستار عبود ياس 17 ناجح حممد خليل إمساعيل فارس 27 ناجح فاطمة خليل إمساعيل إبراهيم 7
 ناجح مريم غازي خليفة مجيل  18 ناجح حممد سلمان لفته محيد 28 ناجح فاطمة صفاء جامل حسني 8
 مكمل عبد اجلليل مصطفى عمار منذر 19 مكمل حممد صاحل عبد اجلبار إبراهيم 29 ناجح عبد الوهاب مخيس حسنفاطمة  9
 ناجح مصطفى حممد عنفوص جدوع 51 مكمل حممد عادل غدير إبراهيم 21 ناجح حممود فاطمة حممود سامي 01
   50 مكمل حممد عامر إبراهيم جبارة 20 مكمل فاطمة جنم عبود علوان 00
   52 مكمل حممد عبد الصاحب كاظم حممد  22 ناجح فاطمة ياسني إبراهيم كاظم 02
   52 ناجح حممد عدنان جميد عبد 22 مكمل محيد فراس مجعة كامل 02
   51 ناجح محيد حممد عيسى جعفر 21 ناجح فراس فالح كريم عيدان 01
   55 اجحن حممد قاسم أمحد إبراهيم 25 ناجح فرح إحسان خليفة شكر 05
   56 مكمل حممد ماجد عبد اهلادي عبد كاظم 26 ناجح كاظم عباس فاحل حممود 06
   57 ناجح ياس حممد نوري جواد 27 ناجح كوثر خليل حممد صاحل 07
   58 09/02/2102يف  2187نقل من جامعة املوصل باالمر  حممد عبد الرمحن ابراهيم 28 ناجح لبىن عبد الكريم عبد عباس 08

   59 ناجح مدحية جاسم حممد أمحد 29 ناجح ملى سراب نصيف جاسم 09
   61 مكمل مرتضى عبد الواحد حممد كاظم 11 ناجح ملى عباس هادي إمساعيل 21

 

  



 بسم اهلل الرمحن الرحيم     
 

 2102-2102طلبة قسم اللغة العربية للعام الدراسي  نتائجقوائم ب         

  ( هـ) شعبة /  الثالثةاملرحلة  /ة الصباحية الدراس                
 

 

 النتيجة اسم الطالب الرباعي ت النتيجة اسم الطالب الرباعي ت النتيجة اسم الطالب الرباعي ت
 مكمل وسام مرفق محيد علوان 10 ناجح نور جميد محيد عبد الكريم  20 ناجح عباس منار عبد األمري غازي 0
 ناجح وسن ساجد علي إبراهيم  12 ناجح صايف  نورس إمساعيل خليل 22 ناجح منار عبد الكريم كامل طه 2
 ناجح وفاء إبراهيم عبد الستار إبراهيم 12 ناجح صربي نورس عماد طارق 22 ناجح مىن جاسم أمحد رحيم  2
 ناجح أمحد والء منعم شهاب 11 ناجح جنم هاجر حسيب برهان 21 ناجح مها خالد سلمان أمحد 1
 ناجح ونسة ساجد علي حمل 15 ناجح هاجر خالد علي يوسف 25 ناجح بد السالم داوود جار اهللمها ع 5
 ناجح حممد يامسني محزة عيسى 16 ناجح حممد هالة رفعت جاسم 26 ناجح مها متعب حبيب جواد 6
 ناجح إبراهيم عبديامسني ردام  17 ناجح حسني هالة حممود غفوري 27 مكمل مها وسام علي بريسم 7
 ناجح يامسني غضبان لطيف نصيف 18 ناجح هالة ناجح حسن حممد 28 مكمل مهند أمحد حسني علي 8
 ناجح عباس ياسني هشام صاحل 19 ناجح هبة جاسم حممد عباس 29 مكمل إمساعيل مهند حممود حسني 9
 ناجح يسرى مهدي صاحل حممود 51 ناجح هبة جليل صالل جوامري 21 ناجح مياسة جاسم حممد حسني 01
 ناجح شهاب يعرب عبد األمري علي 50 مكمل هبة عبد اهلادي هندي شهاب 20 ناجحة ميساء جاسم حممد عبد احلسني 00
 ناجح علي ميامة عبد احلسني سلمان 52 ناجح هبة غازي عمران ياسني 22 ناجح ميعاد سعيد عبيد علي 02
 ناجح مانفر يوسف خضري حمسن 52 ناجح هبة كريم عبود هادي 22 ناجح نبأ علي كاظم حممد 02
 ناجح يوسف كريم عبدون مخيس 51 ناجح هدى باسل ذياب حممد  21 ناجح جنالء ناهي حسني نزال  01
   55 مكمل حممود هديل غازي هرو 25 ناجح جنيبة طارق حامت أمحد  05
   56 ناجح عبد حسنهديل كريم  26 مكمل حنظل نذير خليل حسن 06
   57 مكمل هشام منعم جواد كاظم 27 ناجح ود عبد اهللنور أمحد حمم 07
   58 ناجح كرمش هشام نعمان سليمان 28 ناجح ليل عبدنور عباس ج 08
   59 مكمل هند أمحد خلف عطيه 29 ناجح نور كاظم خليل سلمان 09
   61 ناجح هيام وليد حسني أمحد 11 ناجح نور اهلدى مقداد سلمان  21

  اجملموع النهائي  إلناثعدد ا  عدد الذكور
 

  


