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قسم اللغة االنكليزية

الدرجة كتابتادرجة االمتحاني التنافسياسم الطالبت
ثالثون30 دعاء علي حسن سلطان الخالدي1

اربعة عشر14ازهار محمد حسين سلمان التميمي2

اربعة فقط4اسماء محمود جبار احمد العزاوي3

سبعة فقط7االء مجيد حميد حسين العنبكي4

اربعة عشر14اميمه حسين علي حسين العاني5

ثالثة عشر13ايسر قاسم محمد احمد الدوري6

سبعة فقط7ايمان احمد علي صالح المهداوي7

ثالثة عشر13ايمان طارق عبداللطيف سلمان العزاوي8

ايمان كاظم عبد ابراهيم التميمي9

ثالثة فقط3ايناس محمد قاسم فاضل عبد الرزاق النعيمي10

اثنان فقط2ايناس مهدي عبد الرضا سعيد الشمري11

سبعة عشر17بلسم مجيد صالح حماد العبيدي12

تسعة وعشرون29بنان ماجد ايوب محمود القيسي13

ثمان فقط8جيهان خليل ابراهيم كاظم الخزرجي14

ستة فقط6حازم محمد سلمان بشارة العقابي15

ستة عشر16حامد حسن علي جعفر الطائي16

واحد فقط1حسين رحيم عزيز مشخال النصيري17

سبعة فقط7حسين عدنان جميل حسين الكيالي18

حكمت شوكت ابراهيم رشيد الدليمي19

اربعة وعشرون24حنان اسماعيل خميس حدادالزهيري20

تسعة فقط9خديجة علي سلمان مصلح المهداوي21

عشرة 10خنساء احمد عبد الكريم موسى الزبير22

ثالثة فقط3دعاء نوح كريم حسن الجبوري23

ثمان فقط8دنيا حاتم قدوري سلمان الحيالي24

اربعة فقط4رائد عدنان حمدي ياس الصعبي25

ثمان فقط8رغد طه فرحان ياس المهداوي26

احد عشر11رغده عثمان محمود حسين المجمعي27

ستة عشر16رنا جمال محمد نعمان الخالدي28

ستة فقط6رويده حسن محمد حسن البياتي29

واحد فقط1رؤى داود سبع خميس المياحي30
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اربعة فقط4ريام عبد الكريم محمد خماس الجوراني31

احد عشر11زهراء كريم محمد اسد التميمي32

ستة فقط6زينب ثامر عز الدين خلف االوسي33

خمسة فقط5زينب عالء حسين رحومي السعدي34

ثمان عشر18زينه طالب علي عسكر المندالوي35

اربعة فقط4ساره جبار احمد علي السعيدي36

اثنان فقط2ساره رحمان جواد حزام المسعودي37

تسعة فقط9سجى خالد فياض قدوري الخزرجي38

صفر0سحر محمد علوان احمد الزهيري39

خمسة فقط5سعد اسماعيل مدب حسين الخزرجي40

خمسة فقط5شذى عبدالخالق مجيد ياس  الخزرجي41

سبعة فقط7شمس محمد نوري هزاع العزاوي42

تسعة فقط9شهد محمد يحيى راضي المجمعي43

اثنان فقط2شيالن عبد الرضا علي ابراهيم الزنكنة44

واحد فقط1شيماء وهاب احمد حلبود الجواري45

سبعة عشر17ضمياء جليل عبد يحيى46

ستة فقط6عباس فاضل حميد منصور الشمري47

ستة فقط6عبد هادي ضياء مهدي عبد المحسن العنبكي48

صفر0عبدهللا حسن عباس شويخ المعماري49

ثمان فقط8عبير مجيد رشيد زيدان الصعبي50

عشرة 10عذراء عمار مهدي علي الشبلي51

ثالثة عشر13عالء حمودي مزهر عبود الكريطي52

عشرة 10فاتن كريم جاسم احمد العبيدي53

ثالثة فقط3فاضل عبد الكريم عبد خاطر المجمعي54

عشرة 10فوزي ياسين محمود محسن الدراويش55

تسعة فقط9فؤاد عايش مخلف مظحي العبيدي56

ستة فقط6قاسم احمد هادي صالح العبيدي57

اثنان فقط2قاسم عباس عبد المهدي احمد التميمي58

ستة فقط6قبيله كامل كاظم موسى الخزرجي59

صفر0قيصر ياسين خلف عباس الساعدي60
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ثالثة فقط3لمى سعد يوسف صالح السامرائي61

احد عشر11لمياء اسماعيل علي محمود العزي62

احد عشر11لمياء سليمان محمد بريسم العادلي63

اثنى عشر 12ماجده كامل سلمان داود الكرخي64

واحد فقط1ماهر اسماعيل مدب حسين الخزرجي65

احد عشر11محمد احمد ياسين حسين القيسي66

خمسة فقط5محمد جامل حسين علي القيسي67

احد عشر11محمد خالد حسين حسن البياتي68

ستة فقط6محمد مجيد جباره حمد الجبوري69

واحد فقط1محمد محمود نجم عبد هللا الجبوري70

ثالثة فقط3مروه حمدي خلف دبيس العزاوي71

اثنى عشر12مروه محمد حسين علي العزاوي72

واحد فقط1منال ثاير احمد ياسين المهداوي73

ثالثة عشر13مها مطشر حاتم علوان المهداوي74

خمسة فقط5مها ناظم حسين محمد الجعفري75

خمسة فقط5مي محمد ياسين رشيد البزاز76

سبعة فقط7ميثم عارف احمد خميس العزاوي77

ثالثة فقط3ميس محمد ياسين رشيد البزاز78

واحد فقط1نصرت فاضل حسين علي الجبوري79

اثنان فقط2نعمه عمران يوسف جاسم المسعودي80

واحد فقط1نغم فاروق فؤاد فرج العبد هللا81

اربعة فقط4نور عبد هللا عباس عبد هللا الشمري82

صفر0نور قيس خليل خضير االوسي83

ثمان فقط8نورا زيد عباس محمد الجوراني84

ثالثة عشر13هبه احمد سعدون مزبان المجمعي85

هدى طه اعويد فرج الثابتي86

هدى فؤاد غفوري كريم الجوراني87

سبعة فقط7هدى محمدهندي حسن الخفاجي88

عشرة 10وداد اسماعيل خميس حداد الزهيري89

صفر0وسام جاسم محمد حسن البياتي90

واحد فقط1وسام سلمان جسام هزاع الكرخي91


