
 
 2016 - 2015) شعبة (أة الرابعة / الدراسة الصباحیة / المرحلقسم اللغة اإلنكلیزیة / نتائج الدور االول/ 

 
 النتیجة االســـــــــــــــــــم ت
 ناجح احمد سالم جابر حسین 
  احمد خضیر محمد لفتة 
  احمد عبد اللھ محمد 
 ناجحة أدیان حسن عفلوك محسین  
 ناجحة یاسین بالوھا عبدإسراء سعد  
 ناجحة إسراء شوكت صالح  
 بقرار ناجح أنور زكي مكطوف یعقوب 
 ناجحة آیة حسین عباس علوان 
 ناجحة إیمان إبراھیم عداي 
 ناجحة إیمان حنون مھوال جبر 
  بتول محسن حسن كاظم  
  حسن طالب عبد الوھاب  
 ناجحة جنار أكرم فاضل جعفر  
 بقرار ناجح حارث كریم فیاض 
 ناجح حسین علي جاسم  
 ناجحة حنین عقیل إبراھیم 
 ناجح بعبد الوھا قعبد الرزاحیدر فھمي  
  حیدر عیسى عكاب كاطع 
 ناجحة دعاء جبار عبد الرضا  
  رضادعاء كاظم كریم  
 مكملة رشا فارس ظاھر حبیب 
 ناجحة قرار ق حماديالرنین عبد الخ 
 ناجحة رواء ناصر حسین  
 ناجحة ریام صالح خلیل صالح 
 ناجحة زینب عماد محمود شكري 
 مكملة  زینب فالح محمد 
 مكملة زینة عبید خضیر 
 ناجحة سارة خلیل حسین  
 ناجح سامر یونس عبد اللھ نعمة  
 ناجحة سرور كاظم مایع كاظم 
 ناجح بقرار سیف جمیل فنوص عباس 
 مكملة شذى فوزي حامد 
 مكملة شروق صبیح حاوي  
 ناجحة شھد خالد عبد اللھ  
 ناجحة بقرار شھد رزاق شحیت موسى 
 ناجحة صبا خلف طالب یوسف 
 ناجح عبد اإللھ عادل عمران 
 ناجحة بقرار عال قصي مھدي 
 مكمل عمار جاسم عبید  
 ناجحة غفران حسن ھاشم مطشر 
 ناجحة بقرار مریم أیاد بدیوي محمد 
  باسل فاروق إبراھیممریم  
 مكملة مریم علي عبد الكاظم  
 ناجحة عودة حري نعبد الحسیمالك  
 مكملة مھا عبد اللھ سكر 
 ناجحة مھا عدنان صالح  
 ناجح مؤید عدنان كریم 
 ناجحة میاسة فالح حسن صادق  
 ناجحة میس سعد رحیمة حیدر 
 ناجحة میسم أمجاد جمعة حسن 



 النتیجة االســـــــــــــــــــم ت
 ناجحة میالد غازي سعید 
  نادیة عادل عبد الغفور 
 ناجحة محسن كطفان نبأ حسین 
 مكملة نور الھدى صبیح سلمان طھ 
 ناجحة ھاجر محمد خضیر عباس 
 ناجحة ھدیل باسم بحر نصر 
 ناجح یاسر كریم عباس  
 ناجح علي ظافر صبیر 
 ناجحة بقرار دنیا كاظم كشاش جابر 

 
  



 2016 - 2015) شعبة (بة الرابعة / الدراسة الصباحیة / المرحلقسم اللغة اإلنكلیزیة / نتائج الدور االول/ 
 

 النتیجة االســـــــــــم ت
 ناجح احمد جواد حسین رضا 
 ناجح احمد علي صالح ھالل 
 ناجحة علكة  تبینھأسماء حبیب  
 ناجح حسین علي إبراھیم طھ 
 مكمل إبراھیم عریبي خطاب ھیثم 
 ناجحة قحطان عوام دعاء 
 ناجحة ذكرى ظاھر میر حسین  
 ناجح فنخیر علوان  حراشد دوی 
 بقرار ناجحة سھیل عبید رعبد األمیردینة  
 ناجحة رغد فاضل صاحب 
 ناجحة ریام ماجد محمد خلیف 
 ناجحة زھراء عباس عوید علیوي  
 ناجحة زینب حسن محمد شاطي 
 ناجحة زینب فائز جاسم شاوي 
 ناجح سجاد سمیر مرتضى  
 ناجحة سجى راضي لفتھ 
  سیف سامي طرفة 
 ناجحة شوق حمید كریم  
 ناجحة شیماء جاسم ذنون عطیة 
 ناجحة شیماء عبد برغوث  
 ناجحة  قعبد الرزا معبد الكریصفا ولید  
 ناجحة صوفیا رعد خلیل ابراھیم  
 ناجحة محمود معبد الكریضحى احمد  
 مكملة عسل إحسان سلیم  
 مكمل علي صالح مھدي عیسى  
 ناجحة علیاء اوس احمد  
 ناجحة كوثر حسین كریم عبید  
 ناجح مجتبى عبد اللھ علك شنجار 
 مكمل محمد مكي عیدان 
 ناجحة مریم عباس حمید مطلك 
 ناجحة مریم محمد جبر كاطع 
 ناجح مصطفى یاسین خضیر عبد  
 مكملة مھرمنار سالم  
 ناجحة نضال منعم محمد خلیل  
 ناجحة نور ثائر غازي احمد  
 ناجحة الھام عباس زغیر رسن 
 ناجحة ھبة قاسم جلیل عبد علي 
 ناجحة ھناء مالح بداي محمد 
 ناجحة وسناء حسین علي 

 
  



 2016 - 2015) شعبة (جـة الرابعة / الدراسة الصباحیة / المرحلقسم اللغة اإلنكلیزیة / نتائج الدور االول/ 
 

 النتیجة االســــــــــــــــم ت
 قراربناجحة  االء احمد شھاب 
 مكمل إحسان كریم عوید وحید 
  احمد سلیم دھش 
 ناجحة  نعبد الحسیازھار حسین علي  
 ناجحة افیاء عادل محسن  
 ناجح توماس جرجیس آندي 
 ناجحة بنار نبیل جبار علي  
 ناجحة خطاب تقى كاظم فالح 
 ناجح بقرار تمیم شاكر محمود مھدي  
 ناجحة تیماء شاكر محمود مھدي  
 ناجح بقرار حسین عبد الكریم حسین محمد 
 ناجح  خالد غالب علي 
 ناجحة رنا عماد داود 
 ناجحة بقرار رنده فارس سالم حامد 
 ناجحة بقرار رونق ثائر فالح 
 ناجحة ریم نصیف جاسم  
 ناجحة جاسم محمدرفل  
 ناجحة جسامزھراء محمود  
 ناجح زیاد كریم حمد 
 ناجحة زینب جاسب جھاد 
 ناجحة زینب قاسم جلوب 
 ناجحة سارة حسین جاسم  
 ناجحة جبار محمد علي ةسار 
 ناجحة بقرار السالم احمد دسحر عب 
 ناجح سعد اسماعیل رشید  
  سلسبیل داوود زبار 
 ناجحة شھد سعد خلیفة  
 ناجحة عبد الستار دشھد عما 
 ناجحة شھالء مجید حسن نصر اللھ 
 ناجحة شیالن عبد اللھ محمد 
 ناجحة صابرین احمد عبود 
 ناجح بقرار صالح مھدي صالح 
 ناجحة طیبة منیر رسول 
 ناجح وساف حمزة اعبد الرضعقیل  
  علي فاضل محمد كریم  
  غفران عبد الحلیم عبد الزھرة 
 ناجحة علیوي فرحان كوثر عبد الرضا 
 ناجح مجتبى محمد صدام  
 ناجح بقرار محمد سعدي خضیر  
  محمد احمد محمد عزیز 
 مكمل منادي علول نمحمد عبد الحسی 
 مكمل محمد ھاني عبد علي موزاي 
 ناجح بقرار مروان عدنان محسن 
 ناجحة مریم علي فارس  
 ناجحة منال طالب كاظم 
 ناجحة بقرار مھا عماد حمود 
 ناجح مقداد ولید محمود 
 ناجح نبیل عزیز لطیف 
 ناجح ھاني محمود یونس  
 ناجحة جمیل بریھي ى ھد 
  وسام حسین محمد 



 النتیجة االســــــــــــــــم ت
 مكمل خالد عدنان عبد علي 
 ناجح عبیدة محمد سامي احمد 
 ناجحة بقرار فرح غسان حازم  
 ناجح مختار طالب صلیبي  
  مریم حسن ردام  
  سالم حقي اسماعیل 

 
  



 2016 - 2015) شعبة (دة الرابعة / الدراسة الصباحیة / المرحلقسم اللغة اإلنكلیزیة / نتائج الدور االول/ 
 

 النتیجة االســــــــــــــــــم ت 
 ناجحة إسالم حسن حنون  
 ناجحة أسماء مھند سعد 
 ناجحة خالد محمود توفیق  أسیل 
 ناجحة ابراھیم خضیر  قعبد الرزاامیمة  
 ناجحة عباسعامر عبد  أنسام 
 ناجحة إیمان حسام حاتم  
 ناجحة بقرار بیداء فارس غانم نعیمة  
 ناجح حسین كامل راضي عواد  
 ناجحة حنین محي حبیب شالل 
 ناجحة دعاء معمر برھي جاسم 
 ناجحة دینا قدوري فاضل علي  
 ناجحة رانیا ابراھیم عبد احمد  
 ناجحة راویة مظفر ھاشم سلمان  
 مكملة رسل رعد علي 
 ناجحة رسل شاكر محمود وھیب 
 ناجحة بقرار رسل فاروق حسن  
 ناجحة بقرار جاسم محمد واءر 
 ناجحة روان قاسم سلمان عریبي  
 ناجحة زھراء عادل صبحي نجم  
 مكمل زیدون سمیر ابراھیم 
 ناجحة زینب كاظم عزیز 
 ناجحة زینب یوسف شبوط  
 ناجحة فھدسارة رعد إبراھیم  
 ناجحة سجى ناھض كاظم حمید  
 مكملة موسى وعطی غنيشروق  
 ناجحة بقرار شھد احمد حردان 
 مكملة ضحى مؤید ھادي ناصر  
 ناجحة طیبة صادق دعاس حسین 
 ناجحة طیف صالح عبد المھدي 
 ناجح بقرار سعد عودةعبد الرسول  
 ناجح عبد اللھ عبد علي حسین 
 ناجحة عال جعفر كاظم سامح 
 ناجح علي حسین عطیة 
 ناجح علي نبیل باقر  
 ناجح بقرار عمار محمد توفیق مجید 
 مكملة فرح محمد حمزة حمید 
 ناجح بقرار قاسم فرحان خلیفا  
 ناجح مصطفى جبار ھاني مھدي  
 ناجح  فاضل الكریممصطفى عبد  
 ناجح مھند عبد االمیر  
 ناجحة نور كریم عبد الرزاق  
 ناجحة بقرار ھدى فواد عبد الرحمن 

 


