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ابتھال عامر عبد الحميد1
احسان ماجد حميد كاظم2
احمد سليمان حسن3
احمد طه قاسم4
احمد عجيل صيھود محمد5
احمد مظھر عبد هللا صالح6
اركان حسن دنبوس7
ازھار عزيز حتروش احمد8
اسامة عبود خضير احمد9
اسراء اسماعيل صالح اسود10
اسماء غني داوود سلمان11
اسيل جاسم محمد عبد الحسين12

اشرف طه اسماعيل داوود13
اقبال عبد النبي كريم محمود14
االء قاسم طه عبد هللا15
امجد محمد احمد16
امنة سالم ابراھيم محمد17
انتصار جسام حمود كاظم18
انوار فاروق شاكر محمد19
اوراس خالص ياسين20
ايات حامد غني ياسين21
ايات معن ھادي صالح22
ايمان مجيد خلف عبد23
باسم سلمان حسين حميد24

كلية التربية للعلوم االنسانية
اليوم الخامساليوم الرابع اليوم الثالثاليوم الثانياليوم االول

اسم المشتركت

-٢-٢٠١٨ و لغاية  يوم        الموافق   -٢-٢٠١٨ تبدأ  من  يوم         الموافق 

اللغة االنكليزية



براق ثائر زكي علي25
ثقيف شندي فھد حمد26
حارث طه عثمان مجيد27
حازم سلمان مجيد28
حامد طالب زيدان خلف29
حسام فاضل عباس جالب30
حسن نجيب محمد عبد هللا31
حسيب ياسين محيي حسن32
حسين علي حسين جواد33
حنين محمد احمد كريفع34
حيدر ويس حسن علي35
خولة جبار حمد36
رامي عبد الرحمن ناجي37
رانيا ابراھيم جاسم محمد38
رسمية اسماعيل خليل39
رشا سالم حسين عبد هللا40
زمن داوود كريم41
زھراء نوفل عبد علي عباس42
زھراء ھاشم محمد عبد43
زياد طه زيدان خلف44
زينب ياسين خضير علو45
سارة محمد حسون سعيد46
سجى سالم محمد محمود47
سحر عبد الحافظ تركي جاسم48
سرمد علي حسن مصطفى49
سعد شاكر محمود محيميد50
سليمان داوود نجم عبد هللا51
سماره فائق جواد كاظم52
سھاد عبد الخالق سلمان53
سھام سعد كاظم حمد54
سھام طالب حسن ھادي55
سھيل نجم عبد خلف56

سيف محمد عبد الرحمن جامل57



شدھان مجيد علوان58
شھاب احمد حسين احمد59

شھد بشار مھند ياس60
شھد سعد علوان رحيم61
شھد محمد عدنان 62
شيماء حسن ھادي حمدي63
صالح ناظم صالح مھدي64
صالح نھاد صالح عباس65
ضحى حمزة حسن علي66
ضحى صباح نادر67
ضياء حومد ناصر مجبل68
ضياء نوري ھادي صالح69
ضياء وسام كامل محمود70
طه ياسين محمود احمد71
طيبة عدي محمد حسين72
عامر محمد عطية مجيد73
عباس فاضل عبد علي جواد74
عبد الرحمن نور الدين ادھم75
عبد الرزاق حسين احمد76
عبد هللا فؤاد صالح خلف77
عبد المھيمن فليح حسن محم78
عدنان حسن عبد هللا علي79
عذراء يحيى حسين سلمان80
عروبة مالك مھدي81

عز الدين محمد منصور82
عقيل ثامر داوود83
عالء محمد احمد صالح84
عالء مؤيد علي سلمان85
علي حسين خلف كريدي86



علي عبد الوھاب علي عطية87
علي مكتوب حسن كيطان88
عماد حمدي عداي خلف89
عمار طه شھاب90
عمار ناظم فرحان91
عمر صعب عزاوي صالح92
عمر عبود يحيى93
عمر محمود احمد عبد94
غادة علي خليل علي95
غدير عبد الرزاق صاحب  96
غدير علي محمود رحيم97
غزاي درع فاضل عباس98
غسان جعفر حمدي حسين99
غسان عبدهللا نجم الدين100
غسق زھير عويد عبد الحسن101
فاتن زيد محمد نصيف102
فراس عبد هللا محمد عباس103
فرح محمود علي داود104

فؤاد محمود علوان حمد105
كوثر صالح ابراھيم106
الرا بالسم ابراھيم ضاحي107
لميس قاسم احمد108
ليث صالح عبد109
مآثر حسيب محمود احمد110
محمد احمد سحاب مطر111
محمد اياد حمدان ياسين112
محمد دحام داوود سلمان113
محمد عامر نوري محمد114
محمد عبد الكريم احمد حمود115



محمد قحطان عبد الرزاق جاسم116
مروة اديب احمد حسن117
مروة طه عبد خلف118
مروة عبود احمد باقر119
مصطفى قاسم شنتر سرحان120
مطفى ثامر احمد علي121
مقداد لطيف خلف حسن122
موفق مشرق مھدي عبد123
ميادة محمد عبد اللطيف  جاسم124
مياسة اسماعيل سلطان بالل125
نشأة حمد علي جار هللا126
نھاد ناجح علي جاسم127
نور صباح حسن علوان128
نور محمد عبد موسى129
ھالة عبد القادر علي عطية130
ھالة قحطان عبد احمد131
ھبة اياد اسماعيل مھدي132
ھدير قحطان علوان خضير133
ھيثم ابراھيم ازرك علوان134
وسام علي حسين جميل135
وسام محمود عبد هللا حسين136
وفاء عقيل حميد سالم137
وفاء كريم اسماعيل صالح138
والء محمد احمد صالح139
ياسر فاضل عبد الكريم حسن140
يمامة عدنان حسين علوان141
يوسف عدنان احمد فاضل142
143
144
145
146
147
148
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150
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احمد عامر حسين مسلم127
احمد علي احمد مطر128
احمد محمد صبر احمد129

استبرق سلمان دلفي جبر130
اسراء خالد محمود131
اسكندر علي عزيز علي132
اسيل جاسم محمد عبد الحسين133
اشراق صبحي علوان خضير134
امنة عماد اسد شمس هللا135
انفال محمد جمعة ذياب136

اياد شاكر حسن عبد هللا137
اية خالد علوان ارحيم138
ايمان سامي احمد دبوس140
ايناس سعد صبيح ابراھيم141
بارق كريم حميد دبيس142
تسنيم مجيد عواد جاسم143
ثامر رشيد احمد فرج144
ثامر مھدي ثامر حاجي145
ثقيف شندي فھد حمد146
حازم محمد عبد خميس147
حامد طالب زيدان خلف148
حسين علي حسين جواد149
حميد محمد عباس150
حيدر علي حسين كاظم151
خلود عداي منھل رشيد152
خولة جبار حمد153
خولة جبار حمد محيسن154

اسم المشتركت



دعاء حسن حيدر علي155
دعاء عبد اللطيف عبعوب156
رامي عبد الرحمن ناجي157
رحيم احمد ناصر حسون158
رشيد صالح مھدي حبيب159
رفل جمال جاسم حسين160
رولى عدنان زيدان161
ريام عدنان حسين علوان162
زمن داوود كريم163
زھير عبد ابراھيم165
زينب خالد عودة166
زينب كاظم جاوود سلمان167
زينة طالب علي عسكر168
سارة عبد الكريم عبد هللا169
سحر احميد طمھور علي170
سحر عبد الحافظ تركي جاسم171
سحر يوسف حسين سعيد172
سھام سعد كاظم حمد173
سھام طالب حسن ھادي174
سھى فاضل عباس175
شذى صادق جعفر صالح176
شھد محمد عدنان 177
شيماء اسماعيل ابراھيم  178
شيماء عبد الرزاق جواد سعدون179
صباح نوري الدين كريم ضباب180
صفاء علي حسين عبد هللا181
ضحى احميد طمھور علي182
عامر ميزر محرب183
عبد السالم عبد الرحيم كريم ضباب184
عبد السالم كريم محيسن185
عبد هللا نجم عبد هللا186
عقيل ثامر داوود187
عال رائد مزاحم عبد الباقي188
عالء عريبي سبع189
علي ابراھيم محمد اسماعيل190



علي حامد حميد يحيى191
علي حسين علي نعمة192
علي حسين محمد خلف193
علي عباس حسين علي194
علي عبد حمدان علي195
علي مكتوب حسن كيطان196
علي منصور عبد هللا علي197
علي مؤيد حسن محمود198
غدير عبد الرزاق صاحب علوان199
فارس عبد خضير حسين200
فؤاد عدان خلف ياس201
قتيبة حوم خلف فرج202
قحطان احمد حوم حسين203
قصي محمود نجم عبد هللا204
لمى حسين محمود جاسم205
لؤي عباس سعود كاظم206
ليث علي صالح رميض207
مالك مھدي حايف مصطفى208
ماھر احمد علوان محمد209
مثنى اسعد صبار نايف210
محمد صكب طه211
مرتضى رشيد زبالة صالح212
مرتضى رضا صادق  كاظم213
مروة اسماعيل عبود فرحان214
مروة صالح غفوري حسين215
مروة محمود ھاشم محمود216
مريم خليل ابراھيم علي217
مريم محمود علوان حمد218
مشتاق طالب مطشر219
مصطفى جھاد خضر رحمن220
مصطفى نجم عبد هللا فاضل221
مصعب نومان علي حسين222
معن سعد جمعة ذياب223
مقداد عبود خضير احمد224
منتظر محمود غني طه225



مھدي رحمان عبود صالح226
ميادة محمد عبد اللطيف  جاسم227
ميسم طه ابراھيم كاظم228
نبيل قاسم حسين علي229
نجلة جاسم عبد الخالق حسن231
ندى قاسم كريم232
نسرين صبار ھاشم حسين233
نصر عبد الجبار فيصل مصطاف234
نھضة سلمان ابراھيم يوسف235
نھلة جاسم سلمان محمد236
نور شاكر محمود ويس237
نور لطيف عبيد238
نوفل رفعت عزيز فدعم239
نوفل يونس سالم240
ھاجر كريم عبد الحسين سعيد241
ھالة محمود غفوري حسين242
ھبة هللا محمد صالح حسين243
ھبة جاسم محمد244
ھبة عامر سلمان بكر245
ھبة كريم نصيف جاسم246
ھبة متعب محمد موسى247
ھدير مصحب حسين خليل248
ھديل احمد نايف محمود249
ھديل عبد الوھاب علي عطية250
ھديل قبسالعبود عمران251
ھديل ناجح صالح بدوي252
ھشام حازم خليل حسن253
ھناء خالد خزعل عباس254
ھند وديع عيسى العلي255
ھيام رعد حسين عبار256
ھيثم محمد عثمان حميد257
وسام عزيز علي عبد هللا258
وسن احمد نايف مضعن259
وسن كريم علي ناصر260
ياسر عثمان علي عبد261



يمامة عدنان حسين علوان262
يوسف عباس حسين علي263
حاتم خزعل عباس علي264
وليد خالد عبد االمير ھادي265
وئام احمد محمود سلمان266
تغريد سامي ابراھيم مجيد267
بسام عطا علي حسين268
ازھار تركي جاسم حبيب269
فاطمة سامي خليل حسن270
امنة ياسين ابراھيم كاظم271
نور عبد القادر عبد الستار كاظم272
طه عبد شلغوب سلومي273
محمد رشيد محمد كاظم274
رعد نزھت جبار اسماعيل275
رواسي عبد كريم عبد276
يمامة حيدر حسن احمد277
سھاد سمير جعفر صادق278
دنيا جبار احمد شكر279
نبراس عادل ھيه عذاب280
عبود تركي عدوان صالح281
احمد حسن علي عبد الرحمن282
عمر احمد خلف شاھين283
لمى بشير حسين محمد علي284
حسام شاكر حسين ابراھيم285
عامر ابراھيم جاسم خاطر286
ماھر سلمان مجيد ھفش287
يعرب عبد هللا محيسن ابراھيم288
دنيا عبد الباسط ضايع علوان289
براء عبد الواحد عباس علي290
ازھار محمد عبد منصور291
نجوى ضياء محمود عيدان292
كريم حسن خليفة خلف293
ھند كريم حسن خليفة294
مسلم غازي عباس حسن295



جابر موسى عبد هللا داود296
جاسم محمد شكر محمود297
ثاير غازي كاظم حسن298
احمد عبد الكريم حسين علي299
عبير ستار عباس خضير300
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