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333222222222إبتسام علي داود سلمان1

3333222232222222222222222أحمد ياسين كاظم علي2

33222222إقبال عبد النبي كريم محمود3

آالء حميد سلمان عبدهللا4

3333333322222222333322222222222222222222222آيات مصلح احمد شبيب5

33322322222222222222باسم نصر هللا خلف كاظم6

22ممممم333222بسمة خليل داود سالم7

222222بيداء كاظم جواد كاظم8

م22م3332222جنان حسين سالم جاسم9

33222233222222حسين علي حسن محمود10

333322223222222222حيدر محمد مهدي سعيد11

ممممممممممممممم32232خالد وليد طاهر عبد العالي12

222222222م2م3م2م332خلود عداي منهل رشيد13

33332232222رفل علي عبد المحسن حبيب14

22322222روى عبد النبي عبد الرزاق شريف15

3222زهراء صالح حمد صالح16

م2222م32زهراء محمد محسن علوان17

33333333222222223333222222222222222222222222زينب طالب سلمان خضير18

32سارة كريم أحمد خماس

32سارة محمد حسون سعيد20

سالي احمد نعمان خماس21

332232سجا حكمت طه منصور22

3333322332222222222222222سحر أحمد ابراهيم سهيل23

222232سيف حسن عليوي ناصر24

2222222مم33شيماء خالد غالب حسين25

3333322332222222عبد هللا محمد احمد درويش26

حاسوب ادارة تربويةمحادثةمسرحيةشعرأدب قصصيالنحو
االسم الرباعي

االستيعاباالنشاءالصوت
ت

علم النفس النمو

خليل أسماعيل رجيه                    . د.                         أ

رئيس قسم اللغة االنكليزية

د غزوان عدنان محمد .                 م

                 مقرر الدراسة المسائية
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22عدوه رحيم غايب طعمة27

33333222233322222222222222عمرمحمود موسى سلمان28

3222222222فاطمة سامي أحمد محمد29

3قبس أبراهيم أحمد عبدهللا30

3مأثر عبد الرحمن سبع يوسف31

33333222233322222222222222222محمد دانوك نجم عبدهللا32

33333222233322222222222222محمد قاسم كاظم خيون33

222222محمد ياسين احمد ساهي34

2222222م2222م3مروة طالل كاظم عمير35

3333222منى أبراهيم زيدان خلف36

22نورا طه حسين محمد37

هدى علي خلف علي38

3هند حامد سهام عبدالرزاق39

ورود قاسم محمد عبدالغني40

3وسام علي حسين جميل41

مموفاء عبدالرزاق عبدالجبار محمد42

علم النفس النموحاسوبادارة تربويةمحادثةمسرحيةشعرأدب قصصياالستيعاباالنشاءالنحو
االسم الرباعيت

الصوت
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3222222222222أخالص عطا مهدي أحمد1

33332222أستبرق فليح حسن كاظم2

2222أسماء عبدالستار حسن محمد3

222آالء ثائر هادي داود4

2232222آالء شهاب احمد شريف5

أنمار خالد حسن خضير6

33222آيات سلمان غايب سمير7

2232222براء عريبي سبع سالم8

2بكر محمود حسن علي9

2222بيداء عبد الخالق حسين علي10

2222جاسم خليفة علي مطر11

22332222222222حازم خضير عباس فيصل12

3332222322222حسن علي صالح حسون13

33333322322222222222حيدر عبدالواحد فرج كاظم14

222ختام عبد الرضا عبد األمير15

333322322222دعاء سهيل نجم عبدهللا16

322رباب محمد عبد هللا ثابت17

3333222رشا قيس جاسم نصيف18

22222رغدة احمد حسن سلمان19

32222رلى محمود شوكت محمود20

33222سارة حبيب محمود جاسم21

2232سجا حسن علي كاظم22

22223222222سعاد شهاب احمد رزيج23

3222232222عبد الودود قاسم حسب هللا سلمان24

3332222333322222222222222222عفاو جاسم كريم جاسم25

علي رشاد خليل ابراهيم26

فاطمة عبود تركان حمد27

فلاير غازي محمد مطلك28

النحو
االسم الرباعيت
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2222222لمياء طارق رفيق شفيق29

32ماهر محمد جاسم عبد30

322222222222محارب نجم نايف هوه31

222222222محمد سلمان ابراهيم يوسف32

32222مروان طالب خليل ابراهيم33

333322222233222222مسلم صكبان ابراهيم شياع34

3332222333222222222222222222مصطفى اسماعيل محمد محمود35

3333222222222ميس ضياء الدين ابراهيم محمد36

33332222222222نسرين ابراهيم ياسين محميد37

32232222نور عبد الكريم حمدان عليوي38

322 نور جعفر محمد علي39

هدى ابراهيم خلف صالح40

3322322هدير يعكوب حسين كاظم41

3322222هديل مجيد علي سلمان42

333322222هند غسان ناجي عبد43

علم النفس النموحاسوبادارة تربويةمحادثةمسرحيةشعرأدب قصصيالنحو
االسم الرباعيت

االستيعاباالنشاءالصوت

خليل أسماعيل رجيه                    . د.                         أ

رئيس قسم اللغة االنكليزية

د غزوان عدنان محمد .                 م

                 مقرر الدراسة المسائية


