
 للعام الدراسي الصباحيةاسماء خريجي قسم اللغة االنكليزية / الدراسات 

 الدور االول 8991/8999

 المالحظات   التقدير المعدل  اسم الطالب  ت

   جيد جدا 18.68 فلك نجف كشكول  8

   = 16.68 حنان صفاء محمد  2

   = 16.83 هدى عبد علي حطاب 3

   = 18.31 جنان شاكر محمود  8

   جيد 12.68 سماهر عيسى كاظم  6

   = 12.8 علياء فاضل عباس  8

   = 18.81 سماح ادريس شبر  8

   = 14.88 لمى عبد الوهاب  1

   = 14.39 علي سلمان حمادي 9

   = 14.28 هيفاء علي رضا  84

   = 89.88 اسيل ابراهيم محمد علي  88

   = 89.31 نادية علي نجيب  82

   = 89.48 فرحان  انوار هادي 83

   = 81.16 ميعاد حسين علوان 88

   = 88.88 زينب عثمان علي  86

   = 88.86 ميسون حاتم محمود  88

   = 88.48 حمود فرحان مضمياء  88

   = 88.98 شهالء احمد عبد  81

   = 88.2 رافد خزعل محسن  89

   = 86.98 صايغن صبحي ادهم  24

   = 86.62 ابتسام عبد الوهاب  28

   = 86.89 بثينة خالد حميد 22

   = 86.8 شيماء محمد حمزة  23

   = 88.8 شذى محمد ياسين  28

   = 88.88 زينب عادل احسن  26

   = 88.86 ورقاء محسن مغامس  28

   = 83.83 شمائل عبد علي عزيز  28

   = 83.62 زمن حميد جبار 21

   = 83.82 انوار كامل محمود  29

   = 83.89 محمد جاسم عيسى  34

   = 83.48 ميسم مظهر محمد  38

   = 83.2 ندى محمد علي عباس  32

   = 82.99 هديل مؤيد عبد القادر  33

   = 82.96 رواء ابراهيم عبد اللطيف 38

   = 82.98 غصون محمد  36

   = 82.98 ايمان شهاب احمد  38

   = 82.98 عبير رياض عبد الرزاق 38

   = 82.18 رزاق جمعة خلف  31

   = 82.88 سناء شمخي جبر  39



   جيد 82.82 اسيل قيس اسماعيل  84

   = 88.18 حليمة رفعت جيجان  88

   = 88.88 وسن جاسم محمد  82

   = 88.68 شيماء راجي علوان  83

   = 88.66 اسراء يعرب  88

   = 88.36 االء خليفة رشيد  86

   = 88.28 هيم هناء ابرا 88

   = 88.83 سندس سليم حسن  88

   = 88.82 فدوى عبد الوهاب محمود 81

   = 88.42 نغم عودة عريبي  89

   = 84.91 شيرين فخري ناصر  64

   = 84.91 فرح عبد الرزاق رحيم 68

   = 84.96 بشرى علي نجم  62

   = 84.36 لبنى خضير غني 63

   = 84.32 ابراهيم حمود جاسم  68

   متوسط 89.11 ندى خواش مايد 66

   = 89.29 هالة عصام جاسم 68

   = 89.89 سهام ويدان شريف  68

   = 89.48 مدى انعام غائب  61

   = 81.89 هيفاء جمعة رحيم  69

   = 81.86 منتهى جبار صبر  84

   = 81.88 صفية سامي سالم  88

   = 8188 تركية خضير  82

   = 81.82 وناس اشجان  83

   = 88.16 عبير جبار نايف  88

   = 88.88 ركاد حسن صوير  86

   = 88.63 سماهر سعيد عاصي  88

   = 88.88 شذى حمزة حمدي  88

   = 88.82 عالء حسين غضبان  81

   = 88.31 علياء حميد الزبيدي  89

   = 88.33 ميسون جبار هاشم  84

   = 88.88 سشيماء عمران عبد العبا 88

   = 88.82 هالة كمال سعد  82

   = 88.46 الهام ابراهيم حسن  83

   = 88.42 اشرف عطية سالفة  88

   = 88 اسيا علي ياسين  86

   = 88.98 مها عبد هللا ابراهيم  88

   = 88.18 ايناس نوري طه  88

   = 88.86 حنان عيسى شاهين  81

   = 88.88 به ناز قطب الدين رستم  89

   = 88.88 جنان اخشيدش  شموئيل  14

   = 88.42 كامل سلمان حسن  18



   متوسط 88.88 احمد سعيد عبدت  12

   = 86.98 فاطمة شكور مردان  13

   = 86.9 احمد علي عودة 18

   = 86.83 ايمان فصيح علي  16

   = 86.84 ايناس كاظم صادق  18

   = 86.89 زينة ضياء عبد هللا  18

   = 86.88 اسراء عبد الرضا  11

   = 86.88 هدى بديع احمد  19

   = 86.68 هديل جمال الدين قاسم  94

   = 86.63 سوالف عثمان فتاح  98

   = 86.6 هناء كاظم محسن  92

   = 86.81 سعاد هادي صالح  93

   = 86.81 شيماء حامد محمد  98

   = 68.88 زينة عبد اللطف  96

   = 68.38 ايناس قاسم رحيم  98

   = 86.33 منتهى خالد عويد  98

   = 86.28 ايناس وليد وشاح  91

   = 86.88 انعام فرج عبيد  99

   = 86.98 شيماء كامل مجيد  844

   = 86.41 لمى حسن مهدي  848

   = 86.41 نجالء عسكر محمود   842

   = 86.48 خلود هادي حسن  843

   = 88.99 انعام طه عبد القادر  848

   = 88.91 رنا براك عبد المحسن  846

   = 88.98 قصي هدايت حسن  848

   = 88.16 انسام قيصر احمد  848

   = 88.14 ابتهال داود سلمان  841

   = 88.61 كفاح هادي صالح  849

   = 88.63 رنا محسن عبد الحسين  884

   = 88.88 ان ابتسام عبد الهادي سلم 888

   = 88.88 جميلة عبيد كاظم  882

   = 88.32 سعاد عباس الزم  883

   = 88.38 نهلة مدلول عبد  888

   = 88.21 اشواق حسين روضان  886

   = 88.21 وسام رشيد عبد الجبار  888

   = 88.88 معن محمد محمود 888

   = 88.42 ناهد مزهر شلو  881

   = 83.68 ن لمى عدنان حسي 889

   = 83.66 علياء عبد الخالق حسين  824

   = 83.63 مي معروف ابراهيم  828

   = 83.38 احمد عبد اللطف سعيد  822

   = 83.89 سندس ساجت عباس  823



   متوسط 83.89 ر نوار صبحي مط 828

   = 83.8 شيماء جبار كاظم  826

   = 83.48 ماجد حميد محمد  828

   = 82.69 خضير عبد الواحد  ماجد 828

   = 82.98 لمياء عبد الزهرة حامد  821

   = 82.13 زينة خلف عبد علي  829

   = 82.81 مياسة محسن  834

   = 82.88 رباب  حسن حمود  838

   = 82.81 لينا سعيد خليل  832

   = 82.83 ازهار معروف علي  833

   = 88.92 ميعاد كريم عاجل  838

   = 88.98 ايناس حميد مجيد  836

   = 88.86 عامر دخل هللا سعيد  838

   = 88.88 شيماء حسون علوان  838

   = 88.88 شيماء ميران مصطفى  831

   = 88.36 عماد عبد االمير عماد 839

   = 88.32 علي عبد الحسين علي  884

   = 88.81 شيماء عيسى حسين  888

   = 84.98 ران امجد عبد الحمزة شم 882

   = 84.88 اشواق عزيز شناوة  883

   = 84.8 سهى حسين فهد  888

   = 84.86 خديجة سعيد محمد  886

   مقبول 61.9 قائد محمد كريم  888

   = 61.82 زينة خضير سميسم 888

   = 68.1 رهام مجيد والي  881

   = 68.39 صبا محمد سامي  889

   = 66.32 نعمت نوري صالن  864

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسات الصباحية اسماء خريجي قسم اللغة االنكليزية

 الدور الثاني 8991/8999للعام الدراسي 

 

 المالحظات   التقدير  المعدل  اسم الطالب  ت

   جيد  88.88 شيمان راجي حرب   .8

   متوسط 81.88 هدى احمد شهاب   .2

   = 88.88 حسين علي حمود  .3

   = 88.96 حسن دميث فائق   .8

   مقبول 88.29 شروق عادل كاطع   .6

   = 88.28 سجاد جواد جاسم   .8

   = 83.68 لقاء وهاب خماط  .8

   = 83.46 سعد عدنان خزعل   .1

   = 83.43 زينب عبد الصاحب   .9

   = 82.99 نجالء عبد الكاظم  9 .84

 خلود حميد حربي  .88

 

82.18 =   

   = 82.81 ميسون عبد اللطف  8 .82

   = 84.43 كامل راشد  فاطمة 8 .83

   = 82.48 عائدة جبار علوان  8 .88

   = 82.48 هيفاء نوري ابراهيم  8 .86

   = 88.82 نازك عزيز حسين  8 .88

   = 88.62 منصور كاظم هيجل  8 .88

   = 88.48 انتصار هاشم محمد  8 .81

   = 88.32 عبير صبري كاظم  8 .89

   = 88.28 سالفة جاسم حمادي  8 .24

   = 88.86 امنة صالح مصطفى  2 .28

   = 84.86 وئام عاد سلمان  2 .22

   = 84.89 اسيل كريم علي  2 .23

   = 84.33 ضمياء نجم عبد  2 .28

   = 84.32 احمد علي نهار  2 .26

   مقبول 69.98 مها هشام مهدي  2 .28

   = 69.89 شميم نعيم  2 .28

   = 69.81 افراح نعمة طالب  2 .21

   = 69.88 حنان عبد هللا عبد الحسين  2 .29

   = 69.83 فرحان رحمن سهاد  2 .34

   = 69.33 سعاد حسين ياسر حسون  2 .38

   = 69.81 االء عبد الستار حافظ  3 .32

   = 69.88 أنس ناظم علي  3 .33

   = 69.88 هالة حسان  3 .38

   = 61.99 يسرى صالح واكع 3 .36

   = 61.86 لينا سعد عزيز  3 .38

   = 61.8 كريم مطشر  3 .38



   = 61.82 شيماء حسن عبد الصاحب  3 .31

   = 61.1 فاطمة صالح جاسم  3 .39

   = 61.43 زينة طالب فياض  3 .84

   مقبول 68.68 نادية مجيد حميد  3 .88

   = 68.63 جوالن عدنان فاضل  8 .82

   = 68.88 شيماء عبد الحسين محمد 8 .83

   = 68.68 سهاد عبد الكاظم  8 .88

   = 68.29 بخشان نوزاد حبيب 8 .86

   = 68.8 عامر احمد مصطفى  8 .88

   = 66.8 اسم شمران زينب ج 8 .88

   = 68.18 اخالص حسن زبادي  8 .81

   = 63.81 ندى عبد الملك خضر   .89

64.       

68.       

62.       

63.       

68.       

66.       

68.       

68.       

 


