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قسم اللغة االنكليزية
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25192629223431ضحى محمد عباس مبارك 3325322830293327اخالق داود سلمان شكر1

19151913101524طيف سعد بستان محمود2315272617222628اسراء طه رحيم احمد 2

23192126182821عائشه قاسم احمد جاسم3731303038373829اسماء محمود جبار احمد3

28222825183731عفراء فاروق عبد علي مهدي3530343127352930اليمامه قيس يوسف اسماعيل 4

29282928303935علياء علي صالح حسن3536303037383731امل عيسى وهيب شهاب 5

30182025242623غزوه نوري داود مشعل 1922232828212532انوار رشيد حميد محمد 6

30182025243630غفران عباس ذياب محمد 2720252931383433ايه طه محمد داود7

30223132293733 فاطمه حسين علي ياسين34م21ممم2820اية علي عبد الكريم عواد8

32ممم201520فادي عماد محمود 2919272819271835ايمان محمد عبد هللا خلف9

م20مم20م26قيس هزبر مروح حسين172236م32191822ايوب يوسف غني حسين10

30333129313830محمد شهاب احمد قصاب3225233136363237حنان حميد جاسم محمد 11

ممممم2218مرتضى صالح سعود3222182522353238حيدر شاكر محمود جواد12

26242827223734مريم جبار ماهود صالح3837293539403939دنيا حاتم قدوري سلمان 13

37مممم2215مصطفى طاهر منديل صالح 2925242929373440رغده عثمان محمود حسين 14

27252729223236منتهى حمادي جميل حمادي 3023302520343541رويده حسن محمد حسن 15

30313233333939ميثم عارف احمد خميس2015191010202242زياد عباس حميد جمعة 16

م25مممم29ميالد محمد عصفور سلمان 3325273024353443زينب فاضل كاظم داود17

25253029213332نبأ صادق حسين علي2720262622273344ساره صالح عبد المهدي محمود18

24222026242028ندى قاسم محمود جواد2519252419352245سما رياض علي حسين19

34313433343938نور صبحي طه ياسين 2919283124343046سمر احمد عبدون خميس20

29202525212330هاله عطا هللا احمد ضاحي2419201823272647سهى خضير علي محمد 21

35262633203838هدى عبد اللطيف احمد عبيد2415202417282648سهير ربيع عبد الستار علوان22

30213330233836هديل شاكر محمود حسين3049مممم2015سيف عيال منصور كاظم23

29202733273734هديل مراد عيسى عرب2416251617221850شذى جاسم محمد جميل24

29253029343533وفاء عبد الرزاق عبد هللا حسين 2015192218181851شيماء ثابت نعمان خليل 25

29233227172527صفا عبد الستار حمود شلش26

ت
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28292830252834صفا جاسم محمد عباس27ممممم2620احمد حسن محمد حسن1

25192524303530صفاء نعيم هادي عمران 2514222823302528احمد محمود كاظم رنكي2

30192622282030علياء سامي حسين علوان 3021241716343229اروى عباس كاظم حسين 3

26232631263230غاده حميد رشيد مجيد2327313122363130اسيا جعفر عبد المحسن علوش4

30182726253226غفران حسين تركان خميس2214262617312831افين علوان كرم صفر5

24171728173531فاتن محمود علي طه 2919232825302832 حسينمحمد علياماني عبد السالم 6

32303025343835مروه محمد حسين علي1817252720233033اوات عدنان علي كريم7

23232627172926منال عرفان حسن علو2526302417333434ايمان جمال جداع حبيب 8

24192228252628مهند وسام عايد عبد هللا 2315262620392735تهاني عبد الحق كاظم حسن  9

31232829343434ميسون عبد هللا حسن ابراهيم 2422253024292436حسن ثابت حسن حمد10

25373235373636هاله عبد القادر علي عطية 3030273333383737حوراء عمران فرمان احمد11

31373037323535هدى صالح الدين عبد عبد القادر2522273528353338دعاء واالس جاسم احمد 12

30233028172827هديل حميد صالح حماد3536303737393839رجاء عيسى وهيب شهاب13

38373533383939هديل مجيد حمود خضير2617253130343440رسل ضياء حسين سعدون 14

32283036243638ورود مجيد جواد سلمان 2824272925293341ريام سعدون ياسين خضير15

29192722252728طيبة سالم زكي علي2626233029373042زهور طارق محمود عبد المجيد16

21192322202528احسان غني عثمان صالح43ممممم2820زياد موزر عمر علي17

33303127353738زينب سهيل نجم عبد18

29252530303332ساره خالد جابر احمد19

23182220172526سرور قاسم نجم عبد الحسن20

27222522172831سرى جواد خلف حسين 21

33292727273635سماح عاصي القادر صالح22

30مممم2116سمية سعد حمد خلف23

27282630303536سهاد مهدي مخيبر زيدان24

33333235323934سهير ضاهد حسين خلف25

27223024173630شهله قاسم جوامير حميد26
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33342835323836شهد محمد يحيى راضي27م21ممم15ماحمد صالح اسماعيل 1

31252526293631شيماء وهبي كريم احمد 2224201719232528ارشد غيالن ناجي موسى 2

28192024203433صفا فائق عبد هللا محمد2821202030352529اسماء حسن احمد مهاوش3

27212527242618ضحى عبد هللا عباس صالح2919272430192830اسماعيل خليل محمود كون 4

19153029213032عباس كمال فليح حسن 3029252729363731امال زاهر نجم عبد فتاح5

37343135363938فاتن كريم جاسم احمد 3129293130373732اميمه حسين علي حسين 6

24222029173431فاطمه علي لطيف احمد 3025283126353533ايالف شكر محمود حسن 7

26242224343434مديحه يوسف محمد ناصر2919252720303134بيداء محمود خميس علي 8

21152113211728مروان احمد موسى حسين213135ممم2117تغريد وادي حسين جاسم 9

30352028253833مريم هادي مهدي صالح 3023292825303136 حسين كاظممحمد اقبالحنين 10

مصطفى عباس سعد 181218153137م20حيدر قاسم ابراهيم جاسم11

29273030303338مها عبد االمير محمود كون 2120211820201838خلدون عبد الستار محمد عيسى 12

32222728353635ميس عبد الكريم عبد هللا ولي 3131273126393639ربى حسن هادي خلف 13

35232628303231نبراس طارق حمو احمد 2620191819332640رسل حميد محمود مجيد14

26182523283731نور رافع عبود كاظم3041مممم2618رغده جليل ابراهيم عبود 15

35323233383838نور مجيد حميد سيد 2218282926323042رفل طه ياسين بحر16

19142218151717هبه جبار خليل علوان3222302217293143رويده ياسين محمود صالح17

31352929363939هبه حسين سعدون3335323338393944زهد حسن ولي جاسم 18

27202821223033هدى عماد ابراهيم محمود 3125292930363645زينب ثامر عز الدين خلف 19

30182622273630هديل كامل علي ناصر 2920242218273346ساره احمد عيسى حمادي20

1530ممم2015وليد عواد كاظم 2618242215302847ساره مازن بهاء حسن21

22181618262426ياسمين عمران خطاب عمران 2422202724373748سحر منذر حسين كاظم 22

م18مممم23سعد طاهر محمود 23

28201926233030سماح انور عبد الكريم صالح 24

32322733293735سهاد قاسم فرج لطيف 25

27162524263430سهى مظلوم عباس منصور 26
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