
المرحلة الثانية 
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        قسم اللغة االنكليزية

النتيجةاسم الطالب
راسبةاثار ساجد محمود 1

ناجحةاحالم شالل دحام نصيف2

راسباحمد عبد الكريم حسن علي 3

ناجحةاروى ستار شهاب احمد4

مكملاسماعيل عباس عبد الكريم مطر 5

مكملةاسيل عدنان ذياب لفته6

ناجحة بقراراطياف فاضل عباس 7

ناجحةامواج فرج كريم منصور 8

ناجحةانفال عبد الستار جاسم لفته9

ناجحةايالف سعد بستان محمود11

ناجحةايمان رشيد عبد عطية12

ناجحةايمان ياسين مدحي مطرود13

مكملةبشرى سليمان علوي خليل14

مكملثائر محمود محمد15

مكملةحنان احمد صالح دواي16

ناجحةحنين احمد داود سالم17

مكملةحنين فارس عبد هللا سيد18

ناجحةدعاء خوالن خلف عبد هللا19

ناجحةدنيا مهدي حسن علي20

ناجحةرغد عبد العباس خالد 21

مكملةرندة طارق وهيب عبد علي22

راسبةزبيدة عماد سليم 23

ناجحةزينب فاضل خماس جسام24

ناجحةسارة عالء عبد االمير صالح25

مكملةساره ياس صالح دواي26

مكملةسالي غزوان داود27

ناجحةسجى قاسم شهاب احمد28

ناجحةسروه ضياء هادي عيدان29

مكملةسرى زيد خلف علي 30

ناجحةسمر فالح خلف لطيف31

ناجحةشذى عادل هادي صالح32

ناجحةشيرين طالب سكران محبوب33

مكملةضفاف رعد فهد كافي34

عبير مؤيد متعب عبود35

مكملةعذراء خضير عباس 36

ناجحةعزاز خلف زيدان خليفة37

مكملعلي جاسم عبد هللا حسن38

ناجحةفاطمة فاضل عباس كاظم41

ناجحةفاطمة محسن احمد عبد42

ناجحةفاطمة محمد ذياب حمد43

مكملقصي جاسم محمد44

ناجحةلمى حامد خميس جابر45

مكملمجبل يوسف حسين عبد هللا 46

راسبمحمد يونس يوسف47

ناجحة بقرارمروج قاسم محمد جاسم48

مكملةمريم مصطاف كامل مصطاف49

ناجح بقرارمصطفى عدنان جوامير كاظم50

راسبةمها علوان عبد الرزاق 51

مكملةميس عباس علي غضيب52

مكملةميعاد جاسم زيدان خلف53

ناجحةنوال قاسم علي هادي54

ناجحةنورس جاسم علي محمد55



المرحلة الثانية 

(أ  )الدراسة الصباحية  شعبة

    كلية التربية للعلوم االنسانية 

        قسم اللغة االنكليزية

مكملةهدى رحمن ابراهيم نحو56

ناجحة بقرارهدى نعمه حسن نعمه58

مكملةهديل كامل عنوان هزاع59

راسبةهند هشام محمد خلف 60

ناجحةوجدان خليفة ناصر خليف61

ناجحةياسمين رياض حميد مجيد62

 (ب  )الشعبة 
مكملاحمد عبد علي صالح 1

ناجحةازهار احمد اسماعيل نحو2

راسبةاستبرق منصور خضير3
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ناجحةاشجان خالد ابراهيم جار هللا4

ناجحةافراح حسن عبد كاظم5

ناجحةايات عدنان عبد الواحد خسباك6

مكملةايالف سلمان مراد 7

ناجحةايمان ابراهيم صالح علي8

ناجحة بقرارايمان عبد محمد حسن9

ناجحة بقرارايه هيثم قادر عليوي10

مكملجاسم حسيب صبري عباس11

مكملجاسم محمد محمود لفتة12

مكملةحنان حميد علي خضير13

مكملةحنان رعد علي14

ناجحة بقرارحنين جمال خميس ابراهيم15

مكملةدعاء بشار حسن محمود16

ناجحةدعاء كاظم بدران محمد17

ناجحةرسل احمد رحيم ياسين18

ناجحةرندة شاكر محمود عباس19

ناجحةرنده مجبل جرمط عبد هللا20

مكملةزهراء هاشم اسماعيل 21

ناجحةزهور وليد حسن حسين22

ناجحةساره ساهر علي حسين23

مكملةسجى عادل ولي جعفر24

مكملةسرور خماس خزعل كريم25

ناجح بقرارسعد خزعل جاسم محمد26

مكملةشذى سعد رحيم نافع27

مكملةشهالء رشيد حميد جمعة28

مكملةصفا مشرق نصيف 29

ناجحةضحى عدنان صالح اسعد30

راسبةضحى مظفر داود 31

مكملعبد المهيمن طلب جعفر مهدي32

ناجحةعذراء وادي موسى حميد33

مكملةغصون حمزه سلمان عبد34

مكملةغفران خالد فليح 35

مكملةفاطمة عدنان احمد 36

ناجحةفاطمه طارق حمو احمد37

مكملةفرقان محمد جاسم محمد38

مكملمحمد صالح عيدان39

ناجحةمروة هاشم جاسم حمادي40

ناجحةمروه قحطان مصطفى عباس41

مكملمصطفى سعدون مطشر سلمان42

مكملةمالك صالح كاظم محمد43

ناجحةمنار احمد محمود سلمان44

مكملةمها قيس خريسان 45

مكملمهند علي مجيد محمود46

ناجحةميسون نوري حسين حمري47

ناجحةندى عبد الواحد مهدي صالح48

مكملةنستعين محسن محمد عبد هللا49

مكملةنهى خالد عباس علي50

مكملةنور عبد الغفار طعمه صالح51

ناجحةهاجر فيصل عباس مشخال52

ناجحةهدى عبد الواحد جاسم صالح53

ناجحةهدير شهاب حمدان عطية54

ناجحة بقرارهنادي كريم محمد حبيب55

مكملةهند محمد احمد 56
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مكملةهيام فاضل محمود سالم57

ناجحةهيام كريم حسين خليل58

ناجحةوسن علي احمد سالمه60

مكملةيسر ضياء هاشم احمد 62


