
الدراسة المسائٌة  اللجنة االمتحانٌة - قسم اللغة االنكلٌزٌة 

2019-2018درجات السعً السنوي  

المرحلة الرابعة 

20202627202323احمد علً حسٌن عٌسى1

ترجمةاختباراتالمسرح الرواٌةالشعراللغةالنحواالسمت

15162724181720اركان مزهر رشٌد عواد3

282131 22272629احمدعٌسى سحاب مطر2

26262928263233االء محمد ناٌف خضٌر5

252223 20202625اسراء ماجد محمد عبدالمجٌد4

22223027273123اٌناس صبحً جعفر توفٌق7

252129 20212623اٌة مقداد جاسم فدعم6

21243226313331بٌداء عبد الخالق حسٌن عل9ً

252425 22202525أسماء محمد شهاب احمد8

25232628222329حسٌن صباح احمد صالح11

182225 22202625حسام جاسم رشٌد عبد10

22232627242425دعاء حاتم حسن كرٌز13

162123 20202521حنٌن صالح حتروش علٌان12

27292927283331رشا راسم محمد رزوق15ً

182333 20202526رسل داود سلمان عبد هللا14

20212331262123زمن عبد االمٌر حسٌن عل17ً

152220 20202524رفل عباس فاضل حسن16

22222821243521سوسن عزٌز ابراهٌم عبد19

282931 24322829سالم مهنه غاٌب عل18ً

20202021162225صابرٌن عدنان جمٌل كاظم21

313829 27292829شٌماء طه ٌاسٌن عبٌد20

عبد هللا كامل قاسم ابراهٌم23

192123 20202228ضحى نصٌف جاسم عل22ً

22303229303337عفاو جاسم كرٌم جاسم25

222525 25242526عبٌر حمود جعفر محمود24

20203029232125علً جاسم حسٌن عباس27

292525 20223225علً تعبان أسماعٌل محمد26

272227 20212823غفران شاكر محمد عل28ً
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20202627202323احمد علً حسٌن عٌسى1

ترجمةاختباراتالمسرح الرواٌةالشعراللغةالنحواالسمت

27302937252733مثنى ضٌاف بالل هزاع29

20162528202227مصطفى حسن احمد جمٌل31

272833 22282725مرٌم كاظم عباس ٌاسٌن30

15172823192120منٌر مظفر خلٌل جبر33

283531 20263025منال رشٌد لطٌف محٌسن32

23202724272320نبأ عمر ابراهٌم ناٌف35

303537 30323228مهند خلف زٌدان خلف34

20202823262320ندى زٌاد عبد هللا عبد37

282231 29272929نداء حسٌن سلمان عبد هللا36

26302633273831نور صبحً حمادي علوان39

141720 201630نغم مقداد ٌعقوب نجم38

22172424162123هبة علً حمادي صالح41

252723 24202622نورس طه حسٌن حسن40

25262827272523هدى علً عباس حمد43

252325 23242823هدى رشٌد مهدي خمٌس42

20202821242125احمد شهاب احمد محمد45

272525 23263026احرار ولٌد فرج محمد44

20202625222420اٌات عباس ستار مهدي47

242623 20202521اسماء هاشم محمد عبد46

24262927262629حسٌن فاضل محمد حسٌن49

272825 22202727اٌالف عدنان علً شرٌده48

29303728252727دعاء عبدالحسٌن ابراهٌم51

232422 20202526حٌدر محمود مطرود مبارك50

23202926292525رؤى حمٌد عدنان53

262320 22202524رواء برجس اسماعٌل حسون52

24243033273529زٌنب خالد غالب حسٌن55

262521 23202523زهراء سامً نصٌف كاظم54

262421 25212522زٌنب كاظم حسٌن عل56ً
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20212623242421زٌنب محسن مكً خضٌر57

22202527232220سجا جعفر حسٌن ابراهٌم59

252421 20202626سارة فاروق عطٌة الحلو58

24202623212221سرور عبد المنعم هادي61

252721 20202929سجى غضبان عبدالرضا60

33373738343939سٌف الدٌن رائد عابد مجٌد63

252325 20243025سلوان محمد مصطفى حسٌن62

26232931292723شعوب سالم جاسم حمود65

191720 201727سٌف حمزه علً عباس64

20213026232229طه ثاٌر ولً ٌاس67

293739 34353529شفاء عبدالحسٌن ابراهٌم66

232425192223علً خالد عبد السالم69

252121 23202524عبٌر علً مسٌر عطٌه68

20232724262525عمر عدنان سلمان زٌدان71

252833 23262725عمار غفور احمد حسٌن70

20202724262321غفران عدنان مهدي صالح73

272425 20222429غاده زٌد كاظم عبعوب72

21202323232120قبس كرٌم كاظم مردان75

262923 22252825فاطمة محمد نوري محمد74

20232525233127محمود خالد محمود زكم77

262425 20202725محمد عقٌل عبد عنبر76

21232729263621مروان محمد سلمان احمد79

252320 20202525مرتضى ناظم كرجً أحمد78

23252424222320مروه مهدي خضر عبد81

232320 22202424مروة ثاٌر حسٌن عبار80

20202621232225معالً فالح مهدي بنٌان83

182320 20202426مصطفى ثاٌر حسٌن عبار82

282625 27222629نجاح خالد كاظم عباس84
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20203026262527هدى خالد كرٌم خرابة85

22252829242623هٌفاء عبدالواحد علوان87

313539 25293032هند جاسم محمد فرحان86

151620181420ومٌض محمود جبار احمد89

273230 30252933والء لؤي محمد عارف88

22222526252220اٌة صالح حسن مٌرزا91

262320 22202526اسراء فاضل جواد محمد90

22202625222721بركة باسم محمود خضٌر93

223127 23202926براء هاشم طالب عبد محمد92

30223231273631رنا شهاب احمد حسٌن95

172120 202025رسل رائد جبار مجٌد السارة94

24262828242225زهراء لٌث لطٌف احمد97

272935 28302830رٌام علً اسود مطن96ً

26273029293731سارة طارق مولود احمد99

323739 33373636زٌنة فتحً خلف محمد عل98ً

20262626262229سٌف سعد محمد خلف101

222329 27253530سهى احمد صالل عبود100

22212425202420شهد عدنان مخلف صالح103

252125 20203029سٌف علً شاغً عل102ً

20212828252425عباس علً عباس كرمش105

222331 24202731صباح عبد الكرٌم جلٌل خلف104

27312835242325عبدالباسط مشعان حسن107

242121 20202627عباس كامل فلٌح حسٌن106

22242829232529علً كهالن عبد سلطان109

232123 20202426عصام عمر خلٌل عبد108

24252828192527عواد حاتم عواد داود111

272428 22212831عمر علً عبد هللا نجم110

242437 21222826غفران رباح صالح احمد112



الدراسة المسائٌة  اللجنة االمتحانٌة - قسم اللغة االنكلٌزٌة 

2019-2018درجات السعً السنوي  

المرحلة الرابعة 

20202627202323احمد علً حسٌن عٌسى1
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26212823253131فاطمة علً ابراهٌم ناصر113

22232532263525كفاح محًٌ عطٌة خلف115

232225 15202629قحطان احمد عبد الحسن114

22212828262130لٌنا سمٌر ساالرحسٌن117

252125 20203226لقاءعبد هللا حسن اسماعٌل116

22252830312130مروان علً اسماعٌل119

272623 20202824مخلد جاسم عبود عمران118

21212520151415مصطفى اسماعٌل محمد محمود121

232225 22202730مرٌم قاسم محمد طالب120

20212629252128مصطفى صبحً عبد الجبار123

151715 20162520مصطفى حسان ثابت نعمان122

36373634313935نادٌة جاسم حسٌن عل125ً

232129 20202826مقداد تركً حسن محمد124

35373634322939نجالء محمد ٌاسٌن جباره127

182829 25222624نبراس حامد محمود خضٌر126

26253429292231نور شهاب احمد علوان129

242329 22233231نور  سلٌم حمادي ابراهٌم128

22212626272231هدى غضبان عبد محمد131

252229 26232226هاجر رعد كامل عباس130

جاسم خلٌفة علً مطر133

252439 30303428ودٌان احمد صالل عبود132

135

سالم صالح مهدي وف134ً
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