
1 
 

                                 )  أ(الدراسة المسائیة                          
   2016/2015  األولىـــــــــة المرحل

 النتیجة االسم ت
 ناجح بقرار في مدخل لالداب ابتھال ھادي صالح 
  احمد حسین علي 
 مكمل قاسم عبید عواداحمد  
  إسراء حسن مختاض موزان 
  اسماعیل حمزة كاظم طاھر 
 ناجح اشواق محمد رشید جاجان 
 ناجح امل كاظم حسون حلو 
  اشواق مراد عزیز 
 ناجح انفال خزعل رشید 
  انور حسین علي 
 مكمل بالل ناظم حماد كناص 
 مكمل حذیفة ولید رزوقي وھیب 
  غالمحسین منصور  
 مكمل ذر محمد كامل محمد  
 ناجح رحمة خلیل جودة دبعن 
  رسول محسن مطر 
  رسل اكرم محمود مناتي  
 ناجح رغد یوسف حسین شالل  
 ناجح زھراء عقیل طالب جاسم 
 ناجح زھراء علي حسین قاسم 
  سارة احمد عبادي صاحب 
 مكمل زینب ناصر علي حسن 
 بقرار في علم الصوت ناجح سرور رضا علي دریس 
 ناجح سالي سعدون عالوي فاضل 
  عاتكة قصي حسین عبد الرزاق 
 ناجح عبد اللھ علیوي عبد اللھ علیوي 
 ناجح حمیدة رشم ناصر  
  فاضل عبد الحسین رضاعبد الرضا 
 ناجح الناصرمحمد علوان عبدفلیحة  
 ناجح لبنى ضیاء خلف نعیشرافضیل 
  لجین ثائر ھادي 
 ناجح بقرار في مدخل لالداب عبد اللطیف مروة نائر شمس الدین 
 ناجح مریم عمران موسى علي 
  مصطفى احمد مجید 
  مھند محمد عبد الكریم 
 ناجح بقرار في االستیعاب نور محمد عبد خضیر 
 ناجح ھدیل احمد محمود حسین 
 مكمل محمد یاسر عبد الحسین مجید 
  نانكرار عبد الحسین جبر و  
  احالم علي اسد محمد 
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                                 )  ب(الدراسة المسائیة                          
   2016/2015  األولىـــــــــة المرحل

 نتیجة ال االسم ت
 مكمل أثمار ثائر خضیر  
 ناجح آیات كریم عوید محمد 
  احمد خلف كاظم 
 راسب أسامة محمد جبار 
 ناجح إسراء خالد تعبان فھد  
 راسب إسماعیل عبید جبر 
 ناجح أسیل أسامة محسن شراد 
 ناجح حسن اكرام صاحب شاكر 
 راسب امنة حیدر جعفر صادق 
  بان علي سلمان 
  حقي ابراھیم عیسى بدیر 
 راسب حنان عبد الخالق علي كرم 
 راسب عباسحسام الدین عقیل خضیر  
  دالل محسن علي  
 ناجح دالل عالء درویش كریم 
 مكمل رائد ناجي فرحان عده  
 ناجح بقرار في االستیعاب رھام عادل جمیل عبد الجلیل 
 مكمل رغدة ھاشم طاھر حمود 
 مكمل رواء جبار جواد كاظم 
 دباالناجح بقرار في  زھراء جبار محمد حسین  
 مكمل مناحيزینب عدنان عبد علي  
  سارة احمد  عبادي صاحب 
 مكمل سارة اسعد حسین علي 
 مكمل سیف سعد حسین محمد  
 ناجح عبداللھ مھدي دشر ضاحي 
 ناجح عبیر حسن فخري جاسم 
 مكمل علي فالح عبید زغیر 
  علي محمد احمد 
 ناجح غفران حسن تایھ جواد 
 مكمل غفران جبار عبید عباس  
  مظلوم فاطمة فیصل عبد الرضا 
 مكمل فیصل احمد جاسم عبد 
  محمد صالح ناجي خضیر  
  محمد جلیل علیوي عبادة 
 مكمل محمد نجم عبد علي عبد 
  مرام علي احمد  
 ناجح بقرار في ماده االنشاء مروة خلیل اسود  حمادي  
 ناجح موج اكرم مجید جواد  
 بقرار في االنشاءناجح  میس باسم جاسم كاطع 
 ناجح بقرار في االنشاء واالستیعاب  ومحادثھ وادب نور ملیوي حمزة جواد 
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 نتیجة ال االسم ت
 مكمل نور نجم عبد جاسم 
 مكمل وقاص علي حسین ھادي 
 مكمل یاس عباس ثابت عباس 
 ناجح بقرار في الحاسوب ھبھ طھ علي یاسین  
 ناجح شھد یاسین طارش عوید 
 ناجح متعبحال متعب محمد  
  زھراء جبار محمد حسین 
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                                 )  ج(الدراسة المسائیة                          
   2016/2015  األولىـــــــــة المرحل
 نتیجةال االسم ت
 ناجح آیة حسن فالح محمد 
 ناجح إیالف عدنان نجم عبد اللھ 
 مكمل خلیل رسنآیات إبراھیم  
  إیمان خالد حسین 
  إیمان كریم حمود 
 ناجح تقوى جواد عبد الكاظم عبیس  
 مكمل حسام نھاد محمد دوھان 
 مكمل حیدر نھاد محمد دوھان  
  حسین احمد جواد محسن 
  حسین محمد طعمة 
 ناجح بقرار في االداب حمزة رحیم لفلف عبد اللھ 
 مكمل نسحمزة جلیل إبراھیم محی 
  حیدر أیمن طھ 
 مكمل بماده مدخل االداب رؤى سعد فرج رمضان 
   
 مكمل زینب أیاد شویرد غضیب 
 مكمل زینب زھیر ھادي شلب 
 ناجح بقرار في اللغھ العربیھ سارة حمید إبراھیم جلیل 
 مكمل سارة فاضل علي حمزة 
  سامح احمد داود 
 راسب ساھر سلیم عواد صحن 
 ناجح اللھشیماء حسن عفوت جار  
 ناجح عادل احمد یونس احمد 
  عباس كیطان حسن 
 ناجح بقرار في  االنشاء واالستیعاب واالدب علي ھاشم عباس احمد 
 ناجح علي محسن جعفر فلیح 
 مكمل كرار حیدر كاظم رحیمة 
 ناجح بقرار في المحادثھ و االدب واالنشاء عذراء حسن خلیفة عباس 
 مكمل بماده مدخل الى االدب عصام ناطق جواد شدید 
 ناجح عال عبد الحمید مجید 
 ناجح علي قاسم جبر خلف 
 ناجح فاطمة عماد عواد عباس 
 ناجح بقرار في االنشاء محمود فاطمة حیدر عبد الجبار 
  فؤاد ستار جبار 
  قمر طارق سعد اللھ شحاذه 
  محمد جواد كاظم 
 ناجح  سلیمان صاللمروة داود  
  مریم شاكر حمدان 
 مكمل مینا محمد احمد حبیب 
 ناجح حبیب ھالة رضا جبار 
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 نتیجةال االسم ت
  ھبة سالم إبراھیم 
 مكمل ولید سعید محل حسین 
 ناجح نور اإلیمان محمد عبید 
 مكمل یونس سعد سھیل ھالل 
 ناجح علي مثنى فلیفل سلمان 
 االنشاء واالستیعاب والمحادثھناجح بقرار في  سجى مثنى فلیفل سلمان 
 ناجح جبار عبد الرحمن طارق قحطان 
 ناجح بقرار في المحادثھ كوثر احمد فاضل حسین 
 ناجح  محمد فرحان الطیفنجاه  
 ناجح عباس احمد كامل ثامر 
 مكمل علي محمد حسین عالوي 
 مكمل سیف الدین علي نجم عبد اللھ 
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                                 )  د(الدراسة المسائیة                          
   2016/2015  األولىـــــــــة المرحل

 النتیجة  االسم ت
  أیاد خضیر جبار  
 ناجح بقرار في االدب أیة ھیمن أنور موسى 
 مكمل بماده االستیعاب ضاحيإیمان عبد الحسین كافي  
 مكمل أغارید جعفر سعید محمد 
  بھاء ھالل طھ 
  حسین عدنان عبد  
  حیدر عبد الحسین مھدي 
 ناجح رسل حسن علي حسین  
  رسول زیدان خلف 
 ناجح ریھام صباح غفوري حمید  
 وعلم الصوتناجح بقرار في المحادثھ  زینب حسن علي سید  
 ناجح سارة وھیب جري سلمان 
 ناجح سجى جالل حسن علي  
 مكمل سعد حسن عیسى شاوش 
  سعدیة عثمان محمد  
 ناجح بقرار في اللغھ العربیھ  طارق طعمة عبد الحسین بریسم  
  عبد السالم عبید مھدي 
  عمار عباس شمخي 
  فاطمة مؤید علوان 
  فالح طالب عودة كاظم 
  محمد علي غازي  حسین 
 مكمل محمود سعدون فیصل نایف 
 مكمل مریم جعفر صادق باقر  
 ناجح مریم عبد الكریم جبار مجیسر 
  منتظر وضاح  حسن 
 راسب حسیننور عالء الدین عبد الرزاق  
 مكمل ھیثم احمد رشید فھد  
 مكمل ھشام قاسم كاظم مزبان 
  یاسر عماد جاسم 
 ناجح جابر حسن محلجاسب  
 ناجح سمیر احمد جاسم محمد 
 مكمل بماده االنشاء ضحى عماد طارق شالل 
 ناجح بقرار في اسس تربیھ إبراھیم ثائر خلیل إبراھیم 
 ناجح عبد الكریم  ایفان موفق عبد الحمید 
 ناجح حسن ھادي كامل جودة 
 مكمل شیرین عبد الكریم طعمة عطیة 
 ناجح بقرار في االدب فرحانعلي عزیز خضیر  
 مكمل غادة حامد مجید نصیف 
 ناجح  بكري وسن یوسف محمد علي 
 مكمل مھیمن سعد عبد الزھرة عبد علي 



7 
 

 النتیجة  االسم ت
 ناجح  رشید صفا ریاض عبد الواحد 
 ناجح بقرار في االنشاء سالم خلف جازع داخل 
 راسب محمد اسماعیل علي وسمي 

 


