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44اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةخدٌجة هاشم شهاب احمد البٌات1ً

30اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةمرٌم طالب سلمان خلف الزٌدي2

42اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةشهد باسل جبار عبد الواحد القادري3

9اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةسهٌر عبد المنعم محمد سعد هللا الخٌاط4

47اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةشذى عادل هادي صالح الحسٌن5ً

51اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةاسماء محمود جبار احمد الكٌال6ً

49اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةاسراء محمد سلمان كرٌم الزبٌدي7

56اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةوسن علً احمد سالمة النٌسان8ً

42اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةامنة وهبً كرٌم احمد الردٌن9ً

41اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةمصطفى جمعة جٌاد كاظم العزاوي10

48اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةنانسً فٌصل مشكور حمود العبٌدي11

37اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةبٌداء خمٌس احمد خلف الزٌدي12

41اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةنوال قاسم علً هادي الجبوري13

29اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةبدوٌه ٌاس خضٌر عباس المكدم14ً

35اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةمرٌم ساجد محمود مجٌد الربٌع15ً

44اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةامٌمه حسٌن علً حسٌن العان16ً

27اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةسارا طارق سلٌم عبد هللا الخالدي17

17اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةرائد احمد سلمان محمود الفرح18

48اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةحال سعد محمود حسن المهداوي19

36اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةلٌث لطٌف خلٌفة محمد الربٌع20ً

50اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةعامر هٌالن دٌوان راضً الربٌع21ً

19اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةصفاء حقً اسماعٌل جاسم الجبوري22

30اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةغسان محمد عبد محمد العزاوي23

23اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةفاتن محمود امٌن محمود العزاوي24

15اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةغصون ابراهٌم نجم عبدهللا العزاوي25

53اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةعذراء عمار مهدي علً الشبل26ً

31اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةامل فهمً عباس علً التمٌم27ً
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55اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةخدٌجة علً سلمان مصلح المهداوي28

43اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةاخالص عبد المنعم ابراهٌم عباس المهداوي29

43اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةٌوسف ماجد عدنان علً التمٌم30ً

54اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةسجى خالد فٌاض قدوري الخزرج31ً

41اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةمها مطشر حاتم علوان المهداوي32

24اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةعالء حسٌن محمد علً التمٌم33ً

43اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةمثنى مجٌد جاسم محمد البٌات34ً

25اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةمحسن ابراهٌم محمد جواد حسٌن العنبك35ً

28اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةرائد عدنان حمدي ٌاس الصعب36ً

28اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةمنتظر حاتم احمد محمد العنبك37ً

21اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةعلٌاء حسٌن عبد فتاح الربٌع38ً

24اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةاٌناس ٌحٌى خالد عبد المجٌد القاض39ً

35اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةعمر ثامر نجرس سلمان العزاوي40

39اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةصائب تحسٌن شهاب احمد الباوي41

29اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةوداد خلف جاسم محمد الكنان42ً

35اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةقٌصر حمادي عٌدان ابراهٌم الجبوري43

47اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةمنال هاشم رحٌم صالح العزاوي44

27اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةحامد علً ٌوسف طعمه المعموري45

33اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةنغم علً محمد سلطان الجبوري46

34اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةهدى صالح الدٌن عبد عبد القادر الجاجان47ً

28اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةمها ناظم حسٌن محمد الجعفري48

37اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةسهٌر سمٌر حمٌدي عٌسى الجبوري49

38اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةهبة احمد عٌدان ٌاسٌن العبادي50

35اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةبشٌر صالح برٌسم خلٌل العزاوي51

33اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةجواهر حمٌد رشٌد عطٌه التمٌم52ً

24اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةنوار طارق عبدهللا53

29اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةاحمد غضبان غٌدان54

25اللغةالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةنهرٌن عوض عبدهلل55

48االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةسارة طه حسن كرٌم النعٌم56ً



47االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةهبه نادر عبد علوان الجبوري57

67االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةشهد محمد ٌحٌى راضً المجمع58ً

18االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةازهار مزهر عوٌد جاسم المجمع59ً

63االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةالٌمامة قٌس ٌوسف اسماعٌل القٌس60ً

31االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةاروى ستار شهاب احمد العزاوي61

61االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةاخالص كرجً حسن فلٌح الطائ62ً

21االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةاحمد جواد علً حسن الشمري63

52االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةعامر علً حسٌن سعٌد العنبك64ً

32االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةعالء محمد عبد حسن التمٌم65ً

37االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةكاظم جبٌر كاظم جبارة ال جمٌل66

32االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةلٌث احمد ٌاسٌن حسٌن القٌس67ً

30االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةمرٌم عباس حمٌد مطلك الخزعل68ً

33االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةحسام الدٌن محمد مجٌد عزٌز الدراج69ً

11االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةعبٌر محمود شاكر زٌنل العبٌدي70

39االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةسوسن سعد محمد هادي المصلح71ً

26االدبالماجستٌراللغة االنكلٌزٌةعلً محمد حمد شهاب الحمدان72ً


