
 /الدور الثانً / الدراسة المسائٌة -  قائمة بنتائج طلبة قسم اللغة االنكلٌزٌة للمرحلة االولى 

 2014-2013للسنة الدراسٌة 

 المالحظات النتيجة  أسم الطالب ت

  راسبة  سلمانبتسام علً داودإ 1

  راسب  رشٌدبراهٌم عبد هللا محمدأ 2

  راسب  حسٌنحمد جٌاد كرٌمأ 3

  راسب  علًحمد ٌاسٌن كاظمأ 4

  ناجحة  كاظمستبرق فلٌح حسنأ 5

  راسبة  رشٌدسماء فهد احمدأ 6

  راسبة  جاسمسٌل خلف لطٌفأ 7

  ناجحة  داودالء ثائر هاديآ 8

  ناجحة بقرار  شرٌفالء شهاب احمدآ 9

  ناجحة  سمٌرٌات سلمان غاٌبآ 10

  ناجحة بقرار  شبٌبٌات مصلح احمدآ 11

  ناجح  كاظمباسم نصر هللا خلف 12

  ناجحة بقرار  سالمبراء عرٌبً سبع 13

  ناجحة بقرار  سالمبسمة خلٌل داود 14

  ناجحة بقرار  علًبٌداء عبد الخالق حسٌن 15

  عبور  كاظمبٌداء كاظم جواد 16

  راسب تحسٌن زٌدان خلٌفة عباس 17

  ناجح  مطرجاسم خلٌفة علً 18

  ناجح بقرار  فٌصلحازم خضٌر عباس 19

  عبور بقرار  حسونحسن علً صالح 20

  عبور  محمودحسٌن علً حسن 21

  راسبة حنان جالل حسٌن كاظم 22

  راسب  خلٌلحٌدر سعدي حسٌن 23

  راسب  كرٌمحٌدر عباس هوٌن 24

  عبور بقرار حٌدر عبدالواحد فرج كاظم 25

  عبور بقرار  سعٌدمهديمد حٌدر مح 26

  ناجحة بقرار  شراداألمٌرختام عبد الرضا عبد  27

  ناجحة  رشٌدخلود عداي منهل 28

  عبور بقرار  نصٌفرشا قٌس جاسم 29

  عبور بقرار  حبٌبرفل علً عبد المحسن 30

  راسبة  كرجًرفل غازي امٌن 31



  ناجحة  شرٌف عبد النبً عبد الرزاقؤىر 32

  راسب  عبدهللازكرٌا احمد ٌوسف 33

  راسبة  حمٌدزمن مجٌد جبار 34

  ناجحة  صالحزهراء صالح حمد 35

  عبور بقرار  علوانزهراء محمد محسن 36

  راسب  ضاريزٌد محمود مجٌد 37

  ناجحة  خضٌرزٌنب طالب سلمان 38

  راسبةزٌنب عماد عبد ذٌاب  39

  ناجحة بقرار  جاسمسارة حبٌب محمود 40

  ناجحة  خماسسالً احمد نعمان 41

  عبور بقرار  منصور حكمت طهاسج 42

  ناجحة  سهٌلإبراهٌمسحر احمد  43

  ناجحة سعاد شهاب احمد رزٌج 44

  راسب  صالحسعد هللا غالب خلٌل 45

  راسب  حارثسعٌد سالم سعٌد 46

  راسب  رشٌدسالم عبد محمد 47

  ناجح  ناصرسٌف حسن علٌوي 48

  راسب  خلٌلشاكر محمود نصٌف 49

  راسب  ٌوسفعدنان حسن طناش 50

  ناجحة   طعمة رحٌم غاٌبهعدو 51

  ناجحة عفاو جاسم كرٌم جاسم 52

  راسب  محمدإسماعٌلعلً تعبان  53

  عبور بقرار إبراهٌم علً رشاد خلٌل 54

  راسب  جاسمعلً عدنان حمٌد 55

  راسب  حمدعلً مصلح ٌاسٌن 56

  عبور بقرار  سلمانعمر محمود موسى 57

  ناجحة  مطلكفلاير غازي محمد 58

  ناجحة لمٌاء طارق رفٌق شفٌق 59

  عبور بقرار  ٌوسفثر عبد الرحمن سبعأم 60

  عبور بقرار ماهر محمد جاسم عبد 61

  ناجح بقرار  هوهمحارب نجم ناٌف 62

  ناجح  ٌوسفإبراهٌممحمد سلمان  63

  رسوب بالغش  جوادإبراهٌممحمد علً  64

  عبور بقرار  خٌونمحمد قاسم كاظم 65

  عبور بقرار  سامًمحمد ٌاسٌن احمد 66

  راسب  احمدجًرمرتضى ناظم ك 67



  ناجح بقرار  أبراهٌممروان طالب خلٌل 68

  عبور بقرار  شٌاعإبراهٌم مسلم صكبان 69

  ناجح بقرار  محمودمصطفى اسماعٌل محمد 70

  ناجحة بقرار منى أبراهٌم زٌدان خلف 71

  ناجحة بقرار  محمٌدنسرٌن ابراهٌم ٌاسٌن 72

  ناجحة بقرار نورا طه حسٌن محمد  73

  ناجحة بقرار نور عبد الكرٌم حمدان علٌوي 74

  عبور بقرار هدٌر ٌعكوب حسٌن كاظم  75

  ناجحة بقرار  عبدهند غسان ناجً 76
 

 

 

 

 

 المرحلة الثالثة 

 المرحلة  أسم الطالب ت

   حمزة فاضل محمود 1

   برهان عمران خنساء 2

   هللا جار احمد رسول 3

   احمد ستار زمن 4

   عبد محمد سرى 5

   موسى عمران علً 6

 

 المرحلة الرابعة

 المرحلة  أسم الطالب ت

   اثٌر عبد هللا علً صالح 1

   ثائر عبد الستار عبد حسن 2

   رواسً عبد كرٌم عبد 3

   روٌدة عدنان عبدالرزاق احمد 4

   شٌماء عارف عبدالسالم ابراهٌم 5



   علً داود سالم خلٌل 6

   علً شاكر شاطً بحر 7

   علً كرٌم نقٌب حمزة 8

   فاطمة خلٌل حبٌب محمد 9

   مهند ٌوسف علً أحمد 10

 

 

 

 

 

 موقف الطالب أسم الطالب ت
 

 المرحلة
 

 المرحلة األولى  الغاء قبول سجاد سهد فرحان حسٌن 1

 المرحلة األولى  تأجٌل شاكر محمود عباس أحمد 2

 المرحلة األولى  راسبة بالغٌاب كهرمان حٌدر كاظم جواد 3

 المرحلة األولى  الغاء قبول محمد ضٌاء مالح حمود 4

 المرحلة األولى  الغاء قبول نور الدٌن حامد محمود خضٌر  5

 المرحلة األولى  تأجٌل بارق صالح مهدي بنٌان 6

 المرحلة األولى  تأجٌل بٌداء هادي مخٌبر زٌدان 7

 المرحلة األولى  الغاء قبول عبد الرحمن علً تركً محمد 8

 المرحلة األولى  تأجٌل لٌنا كامل صالح مهدي 9

 المرحلة األولى  الغاء قبول مصطفى محمد مطشر حسٌن 10

 المرحلة الثانٌة تأجٌل خالد ولٌد ظاهر 11

 المرحلة الثالثة ترقٌن قٌد علً حجازي شكر 12

 المرحلة الثالثة ترقٌن قٌد قحطان عدنان جهاد 13

 المرحلة الثالثة ترقٌن قٌد هناء أحمد علً 14

 المرحلة الثالثة ترقٌن قٌد وضاح رعد عبد 15

 المرحلة الرابعة ترقٌن قٌد حٌدر خلٌفة كرمش 16

 المرحلة الرابعة تأجٌل فراس حسٌن غالب 17

 المرحلة الرابعة ترقٌن قٌد قصً ٌوسف حسٌن 18
 



 

 


