
الدراسة المسائٌة  اللجنة االمتحانٌة - قسم اللغة االنكلٌزٌة 

2019-2018درجات السعً السنوي  

المرحلة الثانٌة  

202337

حسٌن فالح حسن عل28ً

40

20222715252023حسٌن جاسم محمد عل27ً

3333313139

212833

31373233حسن جبار خلٌل فرمان26

45

24232121232523حسان داود محمود شبٌب25

3335333232

213032

36393637حارث عبد هللا خضٌر عباس24

42

20232224282423بكر فٌصل محمد صالح23

2829272422

302735

24283132براء صالح عبد القادر صالح22

20262325252423بتول رباح عبد جعفر21

222423

283935

20192015باسم منصور محمد حسٌن20

33

27353029283127اٌه صفاء حسٌن سكران19

2326232432

242237

25281819اٌناس احمد عباس جاسم18

41

22282517232323اٌمن عامر علً خلٌفه17

2829232435

262232

24262524اٌمان نجم عبد خضٌر16

31

23351821242023اٌمان عطاء عبد هللا حسٌن15

2623232027

232933

22251720اٌة سعد علوان حسن14

38

22242223282323انفال محمد رشٌد حمٌد13

2623232930

202133

24282124امٌره سبتً خضٌر اسماعٌل12

32

20281818232223امٌر سلمان كاظم علوان11

2524232629

303742

20221531افراح عباس عبود كعود10

35

35352837313128اسراء محسن سبوس حاش9ً

3128262524

282042

33263030اسراء قاسم احمد شهاب8

43

25232129272923اسراء خضٌر عباس عبدالقادر7

2627262120

232238

22302230اسامة عبد الرحمن محمد برٌسم6

23203124292525احمد هانً سعٌد ناصر5

23252527

ممم

23201921احمد محسن عدنان عبد الكرٌم4

38

232023ممماثٌر ماهود سلمان عناد3

2930282131

222733

26362633ابراهٌم مزهر هتمً عبد ربه2

محادثة

20201816252423ابراهٌم عبد هللا محمد مالح1

تعلٌم بالغٌنطرق تدرٌسمسرحقصةشعر الكتابةالمطالعةالصوتالنحواالسمت



الدراسة المسائٌة  اللجنة االمتحانٌة - قسم اللغة االنكلٌزٌة 

2019-2018درجات السعً السنوي  

المرحلة الثانٌة  

222733

محادثة

20201816252423ابراهٌم عبد هللا محمد مالح1

تعلٌم بالغٌنطرق تدرٌسمسرحقصةشعر الكتابةالمطالعةالصوتالنحواالسمت

31 2525232839

243631

20212120زهراء عماد رشٌد خمٌس56

31

20261822272723زهراء سلٌمان خالد طاهر55

2520252324

241834

15162320زهراء سامً ثامر عواد54

34

28222119252726زمن محمد مالك نصرهللا53

2727233133

223633

22272128رٌم صباح عطا مهدي52

31

25252929303026رٌسان صكبان داود سلمان51

2520232232

252831

22211821رٌام محمد طه ٌاسٌن50

31

27252230292823رٌام حسٌن علً جواد49

2529232422 25222917رٌام باسم محمد جواد48

31

رونق كرٌم عبد هللا داود47

2523232630

292331

20211927رنده حسن احمد صالح46

23232015232023رنا جاسم  ٌوسف  محمد45

242532

212932

27202222رفل محمد صبحً طالب44

32

20262424282723رفل حسن علً خلف43

2521232722

282433

20201917رسول كاظم حسٌن سبع42

33

20352420232423رسل زٌد خلف عل41ً

2831272639

222832

34332736رجاء عبد الجلٌل ابراهٌم40

34

24222227252823رانٌا سالم جدوع جابر39

2727233237

243633

30242635ذكرى عبدالباري عبدهللا حسن38

33

23262526272523دالل محمود خلٌفة عبدهللا37

2720232031

303337

25201628دعاء حامد خلٌل اسماعٌل36

32

22211937282328خلود اسماعٌل احمد ساه35ً

2626231925

232634

22242321حٌدر ٌونس كاطع ساه34ً

32

25212724292323حٌدر جعفر عبد علً حسٌن33

2324271925

223736

20252023حنٌن فوزي رشٌد شٌاع32

32

25232330302923حنان مهدي عبدهللا حسن31

2822232120

282933

24303221حسٌن محمود مجول صبار30

24282621252523حسٌن محمد علً فرج29



الدراسة المسائٌة  اللجنة االمتحانٌة - قسم اللغة االنكلٌزٌة 

2019-2018درجات السعً السنوي  

المرحلة الثانٌة  

222733

محادثة

20201816252423ابراهٌم عبد هللا محمد مالح1

تعلٌم بالغٌنطرق تدرٌسمسرحقصةشعر الكتابةالمطالعةالصوتالنحواالسمت

36 2725231825

202830

22272128عبد الملك فؤاد احمد عبد84

35

23292321232223عبد هللا محمد جاسم عل83ً

2323263325

202237

20222518عباس علً خضٌر فاضل82

31

23282826292823عباس حقً خلٌل اسماعٌل81

2825252531

383345

23221925عائشة شامل حسٌن عل80ً

31

33393538313429عادل علً هادي زٌدان79

2324232422

192531

20231920طوفان مظهر حسن شالوخ78

33

15201815232020ضاري حسبً ابراهٌم فٌاض77

2724262623

362630

20212322صالح حسن ٌاسٌن ثوٌن76ً

30

26212127232723صالح عبدالمنعم جاسم محمد75

2325262437

253133

28272320شهد لٌث مجٌد شالل74

36

26222523232920شهد حسٌن علوان حسن73

2428262725

382438

20243421سٌف وعد هللا باٌٌز72

31

20233219232728سعد عٌدان كرٌم عباس71

2825231937

243235

24222723سحر حامد عبعوب سبع70

31

21302125273024سجى ٌحٌى حسن عل69ً

2525232526

303534

26292321سجى علً رشٌد منهل68

31

23272431282925ساهرة عبد الرحمن حسن عل67ً

2523272322

293433

22222725سامً سمٌر جواد المحٌمٌد66

31

36383639283126ساره علً مهدي صالح65

2630262629

263231

24232022ساره طه احمد هزاع المجرص64

24252626262623ساره صباح علً ابراهٌم63

2715

202538

1415سارة نبٌل برجس احمد62

31

233017282225سارة فاروق جبار احمد61

2525232527 23242218زٌنب الحوراء حسن هادي فرحان60

41

15زٌدون عمر ناٌف شبٌب59

3435343838

302832

34363738زهٌر خضٌر عباس حسٌن58

20291919272723زهراء موفق طالب جواد57



الدراسة المسائٌة  اللجنة االمتحانٌة - قسم اللغة االنكلٌزٌة 

2019-2018درجات السعً السنوي  

المرحلة الثانٌة  

222733

محادثة

20201816252423ابراهٌم عبد هللا محمد مالح1

تعلٌم بالغٌنطرق تدرٌسمسرحقصةشعر الكتابةالمطالعةالصوتالنحواالسمت

30 2523272534

253830

22282124فاطمه مهدي داود علوان112

23302521252426فاطمة قٌس حسن عبداالمٌر111

203131

فاطمة فالح جهاد محمد110

32

24221819252223فاطمة خضٌر كاظم ٌاسٌن109

2528252528

253034

24211925فاطمة حمٌد رشٌد كرٌم108

30

21222118252323فاطمة اٌاد عبد الرحمن سلمان107

2325231837 28282519فاختة  قٌس حسن عبداالمٌر106

33

عمر ٌوسف علوان جاسم105

2322231822

202742

20221815عمر هادي ذٌاب حمدان104

29262122232623عمر محمود زٌدان خلف103

2323232222 23232121عمر محسن طه محمد102

عمر عبد احمد حمٌد101

333247

عمر ثائر علً حسٌن100

31

26323428303021عمر اسماعٌل محمد شكر99

2725232225

332932

20302925علً محمد عناد محمد98

42

25212321302430علً قاسم حمٌد عبد الحسن97

2323232820

182236

25302520علً عبد هللا محمد حسٌن96

15212324232223علً سالم جاسم حمادي95

302533

علً خالد نجم عبد هللا94

24302726232925علً ثامر مروٌش عبود93

20252423

272330

20173015علً احمد محمود كرٌم92

20221518232323عال قحطان حسٌن سالم91

182632

عال حسٌن سلمان ابرٌسم90

36

27251816232323عذراء مشعان جواد كاظم89

2329232735

233142

27283325عذراء خلف احمد عطٌة88

32

20241821262523عذراء باسم محمد جاسم87

2830283637

232035

26282827عبٌر نزهان مهدي جمعة86

28292122272923عبدهللا محمد فاضل ضاح85ً
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222733

محادثة

20201816252423ابراهٌم عبد هللا محمد مالح1

تعلٌم بالغٌنطرق تدرٌسمسرحقصةشعر الكتابةالمطالعةالصوتالنحواالسمت

31 2721262123

212231

15221915مصطفى نجم عبدهللا ٌوسف140

38

16221917282327مصطفى عادل احمد جاسم139

2321231825

303536

20211815مصطفى سعد حسام محمد138

34

21371930293229مرٌم ولٌد علً جبار137

2928233129

212031

23252128مرٌم اٌاد عدنان رشٌد136

37

20211916252023مروه مجٌد خشان علوان135

2524272222

182432

20221918مروه غانم محمد عبد هللا134

32

18231618252223مروة اكرم حمٌد حسٌن133

2530232027

1816

20212419مدٌحه حامد مطلك احمد132

30

1519171523مدحت عبد الرزاق عبد الواحد حمٌد131

20231922

182342

16252017محمود طه علً شاط130ً

32

23242127272325محمد مهدي صالح جواد129

2822283422

322031

18262320محمد قاسم جار هللا عباس128

33

20232015282523محمد علً غالب جعفر127

2628231924

232331

23241823محمد سلٌمان سامً فرحان126

31

23222215232323محمد حسن علً رزٌج125

2626232822

182040

20211826محمد جواد كاظم طالب124

38

20241924282423محمد باقر حمٌد مهدي123

2522262427

181532

23212321محمد اٌاد عناد عبدهللا122

46

15192117242225محمد اسماعٌل  حمٌد عبد121

3334323022

242633

26373233محمد ابراهٌم جاسم حماد120

32

20252625262423مثنى رائد شاكر محمود119

2623232322

213132

20221719لٌث كرٌم سلوم خلٌل118

41

20231719232223كوثر كامل محمد نجم117

2929252327

242740

25302323كاظم مهند كاظم كمر116

30

20202426262726قٌصر نصٌف جاسم محمد115

2322231822

233331

222318قاسم كرٌم دٌوان حافظ114

20203020272623فرح جاسم محمد سبع113
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222733

محادثة

20201816252423ابراهٌم عبد هللا محمد مالح1

تعلٌم بالغٌنطرق تدرٌسمسرحقصةشعر الكتابةالمطالعةالصوتالنحواالسمت

168

167

166

36

165

2923262428

182531

24301727ٌوسف احمد نوري حسٌن164

33

20212523262223ٌقظان حمٌد جمٌل حمد163

3031232026

272732

21302823وئام عبد الستار داود علٌوي162

34

20201819253223والء محسن محمود خمٌس161

2925252623

363934

20211715هند قاسم محمد سلمان160

35

29242527333129هند حاتم حسٌن وادي159

3234323039

223133

28353034هناء فاضل جسام داود158

33

23211924272725هدٌل ولٌد احمد اسماعٌل157

3127263036

242033

30291833هبة فلٌح حسن خضٌر156

31

20272620252423نورهان ٌونس حسٌن عبار155

2525232120

332832

21291526نور عبد الحسٌن طاهر عل154ً

45

26341832283026ندى قاسم عبد الهادي محمد153

3129312326

202232

23283229نبأ سمٌر عبدالعزٌز عل152ً

33

20202023252223نادٌن مازن صبٌح محمد151

2527232826

322046

23222027مٌالد خلٌفة محمد كاظم150

31

30333629303128مٌعاد  قادر علً مرزه149

2524233035

242232

20211823مٌساء علً حسٌن محمود148

47

18242220262220مٌس سلٌم عٌدان عبد147

3232313228

283331

30343134مٌس رائد عبدالحمٌد ٌوسف146

31

22242226272523مٌثم احمد مهدي موسى145

2322232022

202231

20282620مٌثاق محمد سلمان حسٌن144

34

20221622242025مهند محمد ٌاسٌن فرحان143

2920232232 22202121منى اٌاد طارق صبري بٌك142

مصطفى ٌاسٌن كاظم عل141ً
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2019-2018درجات السعً السنوي  
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222733

محادثة

20201816252423ابراهٌم عبد هللا محمد مالح1

تعلٌم بالغٌنطرق تدرٌسمسرحقصةشعر الكتابةالمطالعةالصوتالنحواالسمت

20سجى ٌوسف احمد رمٌض

27ٌوسف ولٌد نجم

25علً حجازي

2020خفاف شهاب احمد

20طاهر قحطان هاشم

العبور


