
النتیجةاسم الطالبة
راسبةشعبة  أ

ناجحةاریج صباح جالب حسون
ناجحةاستبرق محمد علیوي بدوي الظاھري

ناجحةاسراء ماجد اسماعیل خلیل الزبیدي
ناجحةانعام ماجد فضالة عباس 

ناجحةافنان كاظم عبد الكریم دواح الزوبعي 
ناجحةایات عباس مھوس تعیب العطاسي

ناجحةایات علي مشتت شندي المطیري
ناجحةایة جمال وشك عویص الشویلي

ناجحةایة ماجد حمید لویج
راسبةایمان عماد صالح عبدهللا المشھداني 

ناجحةایناس قاسم عبد جاسم 
ناجحةایة حسین كاظم لفتة الفتالوي 

راسبةامنة علي عباس حمود
راسبةایات عدنان سعدون لفتة الشمري 

ناجحةبان عبد الكریم مسلم میزر
ناجحةبراء حسین خضیر عباس الدلیمي 

ناجحةتمارة حقي عبد العالي عارف الشیخلي 
ناجحةتماره عالء حسین علوش
راسبةجیھان علي خزعل بنیان

راسبةحنان جمعة عبد الحسین حسن
ناجحةحنین خصیر خلف عطیة الصجري 
ناجحةدعاء احمد جاني كشتول الموسوي

ناجحةدعاء علي جاسم 
ناجحةدعاء علي نواف محمد المرسومي
ناجحةدعاء فاضل عباس صباح الزبیدي

ناجحةدعاء نعیم كمر شالكة 
راسبةدینا نزار محمود شدھان الدلیمي

ناجحةرانیا محمد علیوي حمد 
ناجحةراویة عادل ناجي ذیاب 

ناجحةرباب باسم محمد 
ناجحةرسل جمیل محیمید عبد الحسین 

ناجحةرقیة ھادي احمد سرحان 
ناجحةریم جبار قاسم حمیدي

راسبةزینب حسن رضا حسن /مسائي

جامعة بغداد/ كلیة التربیة للبنات/ قسم اللغة العربیة
نتائج طالبات المرحلة الثالثة للعام ٢٠١٦- ٢٠١٧



راسبةشعبة  ب
ناجحةرحمھ رائد اسماعیل محمد العاني
ناجحةرسل شاكر سالم فیاض المساري

راسبةرسل صادق نعمة مسعر
راسبةرسل عدنان علي مرھون

ناجحةرسل كریم موسى علوان الربیعي
ناجحةرندة عبد الرزاق صالح فرحان الشمري

ناجحةرویدة عاصي حمزة یوسف
راسبةزھراء احمد باجي عبد عون العقابي

ناجحةزھراء جبار حلو مصاول 
ناجحةزھراء رحیم ساجت خلف المعموري

راسبةزھراء قاسم صالح مھدي
ناجحةزھراء قاسم منصور بریسم القیسي

ناجحةزھراء واثق جبار محمد الخفاجي
راسبةزینب ابراھیم موسى راضي الزیداوي
ناجحةزینب ولید محمد عبد المجید الكصیم

راسبةساره صباح كاظم علي
راسبةساره عبد الستار لطیف جاسم

راسبةساره احمد عمران علو الزیدي
ناجحةساره عزیز علي ناصر الحمداني
ناجحةسجا غازي سلمان عبید السراي

ناجحةسجا محمد فیاض جویر 
ناجحةسجى جاسم حسن حمود الزاھدي

ناجحةسجى جبار مولى زامل
ناجحةسجى جعفر محمد جعفر

ناجحةسجى زھیر منذر عبد القادر
ناجحةسجى فاضل علي سلمان
راسبةسحر عامر العیبي فرج

راسبةرنا  خالد ابراھیم سلمان 
ناجحةنور صبحي اسماعیل عبد الكریم 

ناجحةتبارك سامي  ابراھیم فتح هللا
راسبة0

راسبةشعبة  ج
ناجحةسلوى محمد عبد خضیر الجنابي

راسبةسما جاسم محمد سلمان 
ناجحةشذره الحكم عبد الكریم ابراھیم

ناجحةشذى جواد كاظم خضیر
ناجحةشھد فاضل محمد علي
ناجحةشھد فالح حسن مھدي

ناجحةشھد فیاض محمد حیدر الشمیالوي
راسبةشھد محمد سرحان حسن



ناجحةصابرین طارق احمود مخلف العیساوي
ناجحةصابرین مازن نصار فرحان ھلیجي

ناجحةصفا نعمة زیدان محمد
ناجحةضحى غیاث فخرالدین محمدجعفر

ناجحةعائشة خالد محمد محمود
ناجحةعبیر جمال ناصر جبر الخفاجي

ناجحةعلیاء حسین عباس جواد
ناجحةغدیر جواد كاظم  حسن الزیدي
ناجحةغفران علي احمد خلف الجنابي

ناجحةغفران مھدي حسن خضیر
ناجحةغفران ھادي علي حسین

ناجحةغیداء سلمان عنب صلبي الغریري
ناجحةفرح عبد السالم داود علي العیثاوي

ناجحةكوثر حسن لعیبي صالح
راسبة0

راسبةشعبة  د
ناجحةمروه حمزة  عاشور جاسم

ناجحةمروه محسن عباس عالوي العامري
ناجحةمروة سعد عبد الواحد احمد السعیدي

ناجحةمریم شیال ارزیج عجیل
ناجحةمریم طالب محیسن بازول القریشي

ناجحةمریم مروان علي حسین
ناجحةمعصومھ عبد الستار عبد الجبار عبید

ناجحةمناھل عبد الكریم سلمان داود
ناجحةمنتھى خضیر حسن احمد

ناجحةمھا احمد جاسم خلوف العجیلي 
ناجحةمھا سالم ضاري خمیس

ناجحةمیس حازم ھادي سعید دریوش
راسبةمیالد علي عویز رحیمة
ناجحةندى عطیة امانھ یوسف

ناجحةنور الھدى حسن عبد الرضا حنظل
ناجحةنور الھدى علي جبار ناھي الكعبي

ناجحةنور حیاء هللا كرم بشاره
ناجحةنور عامر حسین محمد

راسبةنور عباس عمران خضیر
ناجحةنور علي حسین محمود 

ناجحةنور قاسم راھي طاھر
ناجحةھبة یحیى محمود مخلف

ناجحةھبھ حمید جعفر ظاھر البدري
ناجحةھبھ خزعل حاتم صبر الخیالني

ناجحةھدى ناصر حسین رمضان العكیلي



ناجحةھدیر طھ علي عشوي
ناجحةوداد سالم نایف جواد

ناجحةوالء مفید جبار حسین الالمي
ناجحةیاسمین خضیر عباس نصیف العیثاوي

ناجحةبراء مصطفى طھ جاسم  
راسبة0
راسبة0


