
الدراسة الصباحية  اللجنة االمتحانية - قسم اللغة االنكليزية 

2019/2018درجات السعي السنوي  للعام الدراسي 
المرحلة الرابعة 

32262529262937احمد عبود خميس سبع1

ترجمةاختباراتالمسرح الروايةالشعراللغةالنحواالسمت

27272926292833اسراء نعمة محمد اسماعيل3

192233 24191621احمد محمد حبيب محمد2

31292934283033افراح يوسف جاسم محمد5

252431 28202730افراح هادي حسين عليوي4

36323428303433ايمان حسين عبد هللا حسين7

303233 25283132اماني خليل ابراهيم عبيد6

24262733292930ايه محمد عبد احمد9

303331 32283231ايمان محمد ياسين حميد8

36273834353830تقوى ايهاب اكرم رعيد11

292231 24162525بتول كاظم مسلم حسين10

22252533343131حفصه عمر صالح محمد13

272331 25182229حسن فارس خرموش علي12

19161729251727رسل سعد فاضل لطيف15

303135 25282429دعاء فيصل كاظم عارف14

19161822231618ريام بشار احمد ابراهيم17

241920 21161624رواء علي حسين علوان16

24252328312731زهراء احمد هادي ناصر19

272225 21182127زهراء ابراهيم حسن جواد18

27222229272633زينب سعدون احمد عليوي21

353740 31383637زهراء عباس محمد سلطان20

32282530292531سحر جليل اسماعيل رجيه23

353540 29363435سجى فارس راضي عباس22

24242923282425شهله محمد اسماعيل محمود25

282029 22212329شهد مهدي نجم عبد الوهاب24

19161623211823عماد علي محمد خليفة27

262829 23181932عبد هللا عدنان اسكندر جاسم26

323839 36353433غفران ولهان خزعل سلمان28
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22262730282731فاطمه خالد عباس كريم29

22161930242425محمد قاسم غالب رشيد31

293037 30283328فاطمه مصطفى محمد محي الدين30

22182224262025مها احمد جاسم محمد33

313237 30283229مريم خليل علي خليل32

30272829243331نشعة احمد رشيد جسام35

232423 17161625ناديه بكر مهدي حسن34

23201923242023هدى اياد حسين نجم37

312539 28282430نور هاشم ابراهيم كاظم36

28223134323133ياسر عمار فليح حسن39

283023 22232527هدى حسن علي حسن38

18192331282425استبرق عدنان عبد القادر حسين41

312533 20203133احمد رحمن هظم علي40

24252728272833اسيا مزاحم حمدي حسن43

323735 33353837اسراء غازي رشيد غزال42

24232427282433ايالف وليد محمد زيدان45

242733 21282324اسيل رجب حمادي جابر44

17161825252129ايه طاهر فرمان سلمان47

272431 23242227ايه احسان متعب مهدي46

19202327262437جنان مازن محمد عباس49

272933 28242730تهاني طارق عبد الجبار عبد الغني48

23202427272229دعاء عبد الكريم محمد عباس51

273839 23343534حنان عدنان احمد سلطان50

25162027242329رباب علي عباس كاظم53

273839 35343529دموع علي محمود عبد52

25252229273123رؤى متعب منصور صالح55

273433 31292531رند عماد عبد المطلب صالح54

262323 19202023زهراء زيد جياد سبع56
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25222329252633زهراء عماد حسيب عبد الوهاب57

17182331241939ساره احمد مجول حمد59

203021 20202427زينب محمود حسن صادق58

22162121251723سرى رباح جميل ياسين61

283337 26272333سحر ياس خليل ابراهيم60

20212733223035شهد صباح مهدي جاسم63

332935 23223430سرى هادي خلف علي62

36353828323939عذراء صباح عبد الخالق رشاد65

282127 20202025ضحى محمد نافع محمد64

25222526262633علي مهدي خلف غالم67

232027 22161725علي داود سليم محمد66

25282637262729كوثر عمار موسى ماهود69

303040 27243030غاده عبد الحسين محمد عبد الحسين68

32312728283539مريم احمد كاظم ياسين71

272931 24262429مروج يوسف احمد نصيف70

32242828283739نها وهيب غفوري ابراهيم73

252727 22191928مصطفى قاسم محمد سلمان72

30303030333639نور حازم محمد سلمان75

273039 31253033نور الهدى صباح لفته جاسم74

30313233323633ورود عبد الحسين متعب علوان77

313939 34373734نورة احمد ياسين حسن76

28333532313235احمد رشيد ابراهيم خلف79

283133 24253128يحيى محمد ظاهر حبيب78

28222533302733اسراء اسماعيل ياسين بحر81

293435 30342932اريج علي حاتم شمس80

19162124261625االء مظهر عبدال83

282933 26272728اطياف ثامر ابراهيم حميد82

273433 22272531ايه رافع صبحي فتحي84
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28353235303539دعاء خليل ابراهيم دهش85

24242431263031رنده محمد عناد محمد87

252027 19162631ديانا عبد الحميد محمود خميس86

25343533323329زهراء سلمان رحمن ولي89

272627 20212327ريام مهدي جسام محمد88

24252730293025زينه حيدر عباس محمود91

303331 31283134زهراء كامل احمد موسى90

18161627251627سجى ناظم جعفر عباس93

303939 38383633ساره قاسم عبد االمير هاشم92

24202531272725سحر ستار بدر رمح95

241620 20161626سجى يوسف مجول صالح94

26272525273133سعاد علي جاسم محمد97

282035 21242228سحر منذر شهاب احمد96

23262734263339شذى ثعبان خلف علي99

301827 21162730سميه عباس علي حميد98

222129272923ضحى يوسف اسماعيل فارس101

293335 32353129شهد حسين احمد علوان100

28202231263023غدير صالح خلف حسن103

252221 25182224عذراء فالح مهدي صكر102

27212628292231فرح مكي نومان مظلوم105

301823 22203130فاطمه نوري ضمد محسن104

30283336313037مصعب حسن حسين هادي107

262625 20162226مسلم رعد عبد مطلك106

24162724281725نبأ سامي سلمان حسون109

343233 27293229موسى صالح عارف عبدال108

37363535324037نور وليد عبد هللا ابراهيم111

293739 33333131نجوى احمد مبدر محمود110

252623 20182429وليد رشيد طالب عبد الكريم112
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