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القسماالسمت
التخص

ص
الدراسة

 درجة

 امتحان

MCQ

 درجة

 االمتحان

المقالً

 الدرجة

النهائٌة

442468ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغةخلف ابراهٌم رشٌد احمد1

321446ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغةاحمد شهاب ستار اروى2

301343ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغةمحمود صالح جمٌل افاق3

311445ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغةعلً مهدي عمار االء4

381351ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغةجامل هادي ناظم براء5

6
 غافل محمد بشرى

مخٌلف
312253ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغة

451661ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغةخلف احمد خمٌس بٌداء7

8
 علً عبدالكرٌم جٌهان

عبدهللا
421052ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغة

20828ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغةحسٌن خلف علً حسن9

10
 عزٌز رحٌم حسٌن

مشخال
191029ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغة

11
 العزٌز عبد طالب حنان

محمد
351247ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغة

12
 عبد الرحمن عبد حٌدر

الباقً
261440ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغة

13
 خالد عبدالعباس رغد

دفلة
342054ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغة

14
 مغٌر عبدالباقً رواء

احمد
171027ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغة

15
 عبدالرحمن عامر سامر

جبر
391857ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغة
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16
 الرزاق عبد سجى

كشكول مهدي
23831ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغة

17
 راضً فارس سجى

عباس
522173ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغة

271037ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغةخلف زٌدان مطشر سجى18

271441ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغةحسٌن غالب خالد شٌماء19

411253ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغةمخلف فتاح قٌس صفا20

271037ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغةخضٌر حسٌن علً صفاء21

25328ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغةكاظم محمد موسى علٌاء22

23
 محمد عبدالحسٌن غاده

عبدالحسٌن
######غائبةغائبةماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغة

20525ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغةفدعم عزٌز ظاهر فرح24

25
 صحن صبري محمد

هالل
31839ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغة

26
 سلطان عواد مروة

مخلف
40040ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغة

27
 جٌاد جمعه مصطفى

كاظم
321143ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغة

361349ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغةفرحان محمد جاسم هند28

421254ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغةجاسم محمد خالد ولٌد29

30
 فرج الحسٌن عبد ٌسرى

حسٌن
34539ماجستٌراالدباالنكلٌزٌة اللغة
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الدراسةالتخصصالقسماالسمت

 درجة

 امتحان

MCQ

 درجة

 االمتحان

المقالً

النهائٌة الدرجة

441660ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةعباس ابراهٌم المنعم عبد اخالص1

411455ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةشمس حاتم علً ارٌج2

401050ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةسلطان علً حامد ازهار3

33235ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةصالح علً محمد اسامة4

21829ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةجواد مهدي ابراهٌم اقبال5

411354ماجستٌراللغةاالنجلٌزٌة اللغةحسٌن عبدهللا حسٌن اٌمان6

16420ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةسبع هادي احمد اٌه7

20727ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةابراهٌم رشٌد سعٌد حسن8

321143ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةمحمد عباس علً حسن9

181028ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةعلً هللا عبد سالم حنان10

18422ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةمظلوم حسٌن ثابت دعاء11

33639ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةابراهٌم خلٌل اسماعٌل رسمٌه12

311748ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةعلً حسٌن علً رفل13

271138ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةحمود حمٌد جالل رٌام14

21829ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةحزام جواد رحمان ساره15

311142ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةحمٌد علً حسن سجى16
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411051ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةحسن ٌحٌى سالم سجى17

16521ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةسهٌل ابراهٌم احمد سحر18

491261ماجستٌراللغةاالنكٌزٌة اللغةرجٌه اسماعٌل جلٌل سحر19

17320ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةعلوان ماجد وسام سرى20

01010ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةاحمد عناد تلفان شٌماء21

13013ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةعلً حسٌن حبٌب صبا22

24731ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةخمٌس مالك رعد ظ23ً

411354ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةعلً عزٌز ابراهٌم عباس24

341650ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةجاسم احمد عبداالمٌر عبدالرضا25

371350ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةصالح دحام نهاد عبٌر26

301141ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةعواد سلمان داود عقٌل27

261238ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةعلً محمد حسٌن عالء28

19019ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةعزٌز القادر عبد محمد عل29ً

20626ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةخٌون كاظم حسٌن علٌاء30

241034ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةهادي الصاحب عبد خٌري غسان31

401656ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةعبد احمد محسن فاطمة32

32739ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةحسٌن منصور فرحان فاٌز33
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32941ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةصالح حبٌب محمد فرات34

451358ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةحسٌن راضً زكً لمى35

481361ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةبرٌسم محمد سلٌمان لمٌاء36

441559ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةحسٌن ٌاسٌن احمد محمد37

23427ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةمهدي صادق محمود مروه38

34842ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةصالح مهدي هادي مرٌم39

351348ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةسلمان محمود احمد منار40

!VALUE#غائبغائبماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةعبدهللا عاٌد وسام مهند41

421456ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةحمود مشكور فٌصل نانس42ً

17724ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةحبٌب كنعان اسماعٌل نجم43

441862ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةمزبان سعدون احمد هبه44

36945ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةكاظم جواد عدنان هبه45

452065ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةعطٌة حمدان شهاب هدٌر46

47855ماجستٌراللغةالنكلٌزٌة اللغةمجٌد حمٌد محمد هدٌل47

32335ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةدعٌبل جاسم الستار عبد وسن48

452368ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةصالح مهدي ناجً وفاء49

26228ماجستٌراللغةاالنكلٌزٌة اللغةعلً عدنان ماجد ٌوسف50


