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الطلبة المقبولون فً قسم اللغة العربٌة للدراسة
الصباحٌة للعام 8102-8102
ابتسام ناصر عبد العزٌز عبد هللا

2

ابتهال علً حسٌن شرٌف

3

ابتهال محمد عبد علً حمود

4

ابتهال مزعل زبون وذاح

5

ابراهٌم كمال مصطفى عبد هللا

6

ابراهٌم هانً غصاب منصور

7

احمد طه ٌاسٌن عبد الكرٌم

8

احمد مجٌد شمخً مجٌد

9

احمد هادي دعٌر جعفر

10

اسراء جمهور سامً رجب

11

اسراء سامً مكً الزم

12

اكرم عقٌل حسٌن علً

13

امنة عبد المحسن كبٌح حسن

14

امنٌة سعٌد حنون كاظم

15

امٌرة جبار كرٌم جاسم

16

اٌات باقر اٌوب عباس

17

اٌات بهجت عبد االله مظلوم

18

اٌات علً شهاب ناجً

19

اٌمان عدنان عبد اللطٌف عبد الرحمن

20

اٌناس مؤٌد غالً زبٌن

21

اٌه نوري ابراهٌم طه

22

آٌات خٌون كاظم مبارك

23

آٌات كاظم حسٌن حاتم

24

بنٌن سهٌل غضبان عبد الحسٌن

25

بنٌن عدنان كاظم بهلول

26

بنٌن عطٌه عبد الرضا عبد النبً

27

تبارك رحٌم مكطوف جرٌخً

28

تبارك عمار علً عبد الرحٌم

29

تبارك فرحان ناصر ماجد

30

جاسم محمد بدر عبد الرزاق

31

حسن رزاق كاظم

32

حسٌن احمد فالح جبار

33

حسٌن حكمت عبد الوهاب خلف

34

حسٌن رٌاض رسمً عواد

35

حسٌن عالء حسٌن حنتوش

36

حسٌن غازي عبد علً كعٌد

37

حسٌن محمد شهٌب

38

حسٌن ناصر محٌسن خضٌر

39

حنٌن حسٌن علً حسٌن

40

حوراء علً سوٌد خلف

41

حوراء هاشم ناصر حاجم

42

حٌدر حسن علً

43

حٌدر خالد هلول ولٌد

44

حٌدر محمد حسٌن كرٌم

45

خدٌجة ابراهٌم داخل حسن

46

دٌنا عماد عادل عبد العباس

47

رسل احمد سلمان محٌل

48

رسول حسن رزٌج صخً

49

رغد حسن فالح عبد هللا

50

زهراء حسٌن سعٌد عبود

51

زهراء عبد الحسٌن جمٌل شعٌبث

52

زهراء قاسم عبٌد باجً

53

زهراء قصً خضٌر عبد الرحٌم

54

زهراء ماجد حمٌد فالح

55

زهراء ماهر شاكر دروٌش

56

زهراء محسن ٌوسف ابراهٌم

57

زهراء مسلم راضً خلف

58

زهراء هٌثم حسن محمد

59

زٌد مازن جواد اسماعٌل

60

زٌنب حسٌن عناد خٌون

61

زٌنب رشٌد عباس صبٌح

62

زٌنب شاكر كاظم محمد

63

زٌنب عبد الغنً جالب فرحان

64

زٌنب عبد الكرٌم جعب عطٌه

65

زٌنب عبد هللا عبد الكاظم سلطان

66

زٌنب عرفات محسن خضٌر

67

زٌنب فاضل ٌصغ جابر

68

زٌنب لٌلو شنشول فاضل

69

زٌنب نزار عجمً حمود

70

زٌنب ولٌد محسن حبٌب

71

زٌنه محمد عبد الصاحب سلمان

72

ساجدة صالح حسن شالً

73

ساجدة عباس علً حسن

74

سارة راضً سوادي جودة

75

سارة عبد االمام ٌونس جاسم

76

سارة فاضل لعٌبً كاظم

77

ساره احمد هالل زعالن

78

ساره حٌدر عبد الحسٌن محٌسن

79

سجى علً ارزٌج عبد العباس

80

سلمى محمد جعاز محمد

81

شهد اسعد فالح زٌدان

82

ضحى ذٌاب عٌسى

83

ضحى فالح حسن مظلوم

84

عائشه احمد طواش زبار

85

عبٌر عالء حسٌن فالح

86

عذاري علً هبر داٌش

87

عذراء علً محمد نعمة

88

علً جعفر عبد الرضا جعفر

89

علً سعد عطٌه ظاهر

90

علً شعبان ثامر حمزة

91

علً عباس محمد عبد

92

علٌاء صكبان مشعل محمد

93

عهود بخٌت برغوث ربٌع

94

غدٌر رشاد عبد الواحد خلف

95

غدٌر عامر مكلف عامر

96

غفران عمار عبٌد خطار

97

فاطمة احسان فالح حسن

98

فاطمة سالم حسٌن مذكور

99

فاطمة سلمان مبٌرد كنكوز

100

فاطمة عبد الحمٌد ٌاسٌن

101

فاطمه سلمان عبود مبارك

102

فاطمه قصً نوري صالح

103

فاطمه ناظم عبد الرضا خضٌر

104

فاطمه ناظم قاسم خنجر

105

فهد عقٌل غالً قادر

106

قطر الندى علً حسٌن عامر

107

كاظم محً عبد القادر محً

108

كوثر عبد الحسٌن طه ٌاسٌن

109

محمد احمد علً احمد

110

محمد باقر عادل عبد االمٌر

111

محمد باقر عقٌل قاسم

112

محمد جواد كاظم دخٌنة

113

محمود داود اسماعٌل ٌاسٌن

114

مرتضى ازهر زوٌد خلف

115

مروة طالل ٌاسٌن محمود

116

مرٌم سعد تركً جاسم

117

مرٌم قاسم ضاحً جبر

118

مرٌم معن مدلول رٌه

119

مرٌم ٌوسف ابراهٌم خلٌل

120

مصطفى فراس سالم عبد الجبار

121

مٌساء جعفر داود خرباش

122

مٌعاد سعد جاسب جٌاد

123

نبأ صباح ذهب حمٌدي

124

نبأ عبد اللطٌف حسن حبٌب

125

نجالء جبار عجٌل ثجٌل

126

نرجس جاسم عمران جاسم

127

نسمه عبد االمٌر زهٌر مكً

128

نور الزهراء جاسم محمد محمود

129

نور الهدى محمد قاسم محمد

130

نور حافظ جبر ٌعكوب

131

نور محمد محمد حسن

132

نور هادي خلف حسٌن

133

نوره غازي فٌصل تركً

134

هاشم ماجد هاشم ثانً

135

هبة كمال مصطفى عبد هللا

136

هدى عادل فٌاض محمد

137

هدى لطٌف عبد الباقر مهدي

138

ورود محمد حمٌد عرنوس

139

ٌاسر عادل جوالن صالل

