
بحسب الطلبة المتقدمٌن للدراسات العلٌا فً قسم اللغة االنكلٌزٌة تخصص علم اللغة  نتائج

 قنوات التقدٌم

 القنــــــــــــــــــاة العامة

 
 واللقب االسم الرباعً ت

 

 النتٌجة  القناة

 راسبة  العامة اخالص كرجً حسن فلٌح 1

 راسب  العامة ارشد رحمان محمود حسٌن 2

 راسبة  العامة اسراء محمد سلمان كرٌم 3

 راسبة  العامة اسماء محمود جبار احمد 4

 راسبة  العامة اٌالف محمد احمد عواد 5

 راسبة  العامة بتول عدنان ٌونس محمود 6

 راسب العامة حسام الدٌن مجٌد محمد عزٌز 7

 راسبة  العامة حنٌن احمد داود سلمان 8

 راسبة  العامة عبد العباس خالد دفلةرغد  9

 ناجحة العامة روٌده عدنان جسام حمادي 11

 راسبة  العامة ساره جبار احمد علً 11

 راسبة  العامة شذى عادل هادي صالح 12

 راسبة  العامة شهد قاسم فرج لطٌف 13

 راسبة  العامة شهد محمد ٌحٌى راضً 14



 ناجحة العامة صبا محمد فرهود غضٌب 15

 ناجحة العامة ضالل محمد عباس عنب 16

 ناجحة العامة عبٌر هادي مخٌف حسٌن 17

 راسبة  العامة فاطمة محسن احمد عبد 18

 راسب  العامة فوزي ٌاسٌن محمود محسن 19

 راسبة  العامة لقاء عبدالهادي حسٌن هادي 21

 راسب العامة مثنى مجٌد جاسم محمد 21

 راسبة  العامة حماديمروة هاشم جاسم  22

 راسبة  العامة مرٌم ساجد محمود مجٌد 23

 راسب العامة مصطفى جمعة جٌاد كاظم 24

 راسبة  العامة نوال قاسم علً هادي 25

 راسبة  العامة نور جمهور محمد عواد 26

 راسبة  العامة هالة قحطان داود موسى 27

 راسب العامة عباس فاضل جاسم حسٌن 28

 راسبة  العامة ثائر زكً علًرونق  29

 

          

 

 



 القنــــــــــــــــــاة الخاصة

 
 واللقب االسم الرباعً ت

 

 النتٌجة القناة

 راسب الخاصة احمد واثق احمد ابراهٌم 1

 راسبة الخاصة امٌمة حسٌن علً حسٌن 2

 ناجحة الخاصة اٌمان احمد علً صالح 3

 راسبة الخاصة دٌنا محمد سلمان خلف 4

 راسبة الخاصة زٌنب عالء حسٌن رحومً 5

 راسب الخاصة سعد خزعل جاسم محمد 6

 راسبة الخاصة شٌماء ثابت نعمان خلٌل 7

 راسبة الخاصة صفا مشرق نصٌف سعود 8

 راسبة الخاصة غصون ابراهٌم نجم عبد هللا 9

 راسبة الخاصة غصون حمزة سلمان عبد 11

 راسبة  الخاصة محمودفاتن محمود امٌن  11

 راسبة الخاصة فاطمة محمد أحمد دروٌش 12

 راسبة الخاصة فاطمة محمود علً محمود  13

 راسب الخاصة فؤاد محمود صالل عبود 14

 راسبة الخاصة مها ناظم حسٌن محمد 15



 ناجحة الخاصة هدٌل نصرت شكر محمود 16

 

 االمتٌازات

  

 
 واللقب الرباعًاالسم  ت

 

 النتٌجة القناة

 راسب تعوٌض متضررٌن بشٌر صالح برٌسم خلٌل 1

 ناجح ذوي الشهداء مصطفى فلٌح حسن جاسم 2

 راسب ذوي الشهداء نارٌمان غالب حسٌن علوان 3

 

 

 

 قناة التحوٌل من الخارج الى الداخل ) خارج الخطة(

 

 
 واللقب االسم الرباعً ت

 

 النتٌجة القناة

 راسب تحوٌل من الخارج الى الداخل / وزارة التربٌة  عالء عباس منصور علً 1

 نبٌل بهاء بدري حسٌن  2

تحوٌل من الخارج الى الداخل / وزارة التعلٌم 

 ناجح والبحث العلمً 

  


