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 نصوص انكلٌزي المادة :                                                                    اللجنة االمتحانٌة                                     

 
 

 الدرجة النهائية درجة الدور الثاني الدرجة النهائية االمتحان النهائي درجة السعي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

  03 عٌدس حمود ابتسام          

  52 هادي جاسم احمد          

  81 ظاهر حبٌب احمد          

  الحمزة عبد احمد 
 رحٌم

52          

  جبار الرضا عبد احمد           

  81 صالح مهدي احمد          

  81 فاضل محمد احمد          

  81 جٌاد تركً كامل احمد          

  52 حسونً ماهر احمد          

  53 شندل فاضل اخالص          

  52 حاكم مطر ازهار          

  82 حسٌن كامل اركان          

  81 محمد جاسم اسراء          

  55 طه جمٌل اسراء          

  81 اسماء جابرمهدي          

  82 بٌتان حسٌن اسماء          

  82 مطرود  عناد اسماء          

  03 سف محسنٌو اسماء          

  81 موسى كامل افراح          

  الحسن عبد آالء 
 جساب

51          

  52 فاضل رٌاض امٌر          

  51 ركن جاٌش سالم امٌر          

  عبد عباس امٌر 
 السادة

82          

  انور خٌري انمار           

  82 ابراهٌم سوادي انوار          

  82 حمزة صباح انوار          

  53 كاظم جواد انور          

  55 حسن فالح اٌات          

  02 محسن احمد اٌة          

  02 جبر كامل اٌة          

  03 علوان عباس اٌناس          

  81 اسماعٌل هللا عبد بارق          

 

 الدرجة النهائية درجة الدور الثاني الدرجة النهائية المتحان النهائيا درجة السعي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

          81 عباس جبر بتول 33

          51 المنعم عبد براء 33



          81 تومان قحطان براء 33

          51 دحٌو شاكر بنٌن 33

          81 االمٌر عبد صالح ٌنبن 33

          52 عبد الكرٌم عبد تبارك 33

 عبد عالوي جعفر 33
 الحسن

51          

          81 حسٌن علً جعفر 34

          81 حسٌن محمد جالل 34

          08 عباس جبٌر جنان 34

          81 جخٌمر فالح حبٌب 33

          81 جلٌل عالء حسن 33

          81 كاظم جوٌد علً حسن 33

          81 صباح علً حسن 33

          82 زكم عبٌد علً حسن 33

          81 داود كامل جبار حسٌن 33

          82 هاشم حسن حسٌن 33

          81 عزٌز حمزة حسٌن 34

          81 حمزة كوان حسٌن 34

          81 رابح عبد حسٌن 34

          58 حسٌن ضٌاء حسٌن 33

          82 مٌاح علوان حسٌن 33

          81 جهادي علً حسٌن 33

          81 راضً كاطع حمزة 33

          52 شاكر ابراهٌم حنٌن 33

          82 عبد جبر جمٌل حنٌن 33

          81 حمزة محمد حوراء 33

          81 حسن محسن حوراء 34

          81 حسون علً حٌدر 34

          82 عبود بشٌر جمال حٌدر 34

          82 عبد علً حسٌن حٌدر 33

 

 الدرجة النهائية درجة الدور الثاني الدرجة النهائية االمتحان النهائي درجة السعي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

          82 كامل سعد حٌدر 33

          81 حسن كاظم سلٌم حٌدر 33

          82 كاظم سلٌم حٌدر 33

          51 عبد الكرٌم عبد حٌدر 33

          82 مسلم عبد محمد حٌدر 33

          82 عبد حسٌن ناصر خالد 33

          55 اويغ عطٌة ختام 34

          05 جبار محمود دعاء 34

          53 خمٌس ظافر  دموع 34

          81 مكطوف قاسم دنٌا 33

          52 جابر صالح ذكرى 33



          81 حسٌن عالء رانٌا 33

          05 محمد االمٌر عبد رحمة 33

          81 حسٌن شفٌع رشا 33

          52 هندول عاٌد رضاب 33

          52 حسن صكب رقٌة 33

          03 عبد االمٌر عبد رقٌة 34

          82 ناصر علً رقٌة 34

          51 جلٌل كرٌم رقٌة 34

          82 شمخً عباس رند 33

          82 محمود حمزة روٌدة 33

          81 االمٌر عبد رٌمان 33

          01 حسن ٌحفل احمد رٌام 33

          02 حبشان باسم زهراء 33

          52 حامد خالد زهراء 33

          05 عجمً عادل زهراء 33

          81 محسن عامر زهراء 34

          53 كاظم عائد زهراء 34

 

 الدرجة النهائية درجة الدور الثاني الدرجة النهائية ن النهائياالمتحا درجة السعي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

 مجٌد الحسٌن عبد زهراء 34
 وناس

03          

          55 علوان حسٌن زهراء 33

          81 صالح قاسم زهراء 33

          52 زٌد عبد محمد زهراء 33

          82 كاظم محمد زهراء 33

          81 هالل محمد زٌد 33

          81 عباس احمد زٌنب 33

          81 كرٌم راضً زٌنب 33

          51 زٌنب صالح تومان 444

          81 عبد االمٌر عالء زٌنب 444

          82 علً عٌسى زٌنب 444

          51 حمٌد كاظم زٌنة 443

          81 حسٌن جبر زٌدان زٌنة 443

          52 الكاظم مطشر عبد زٌنة 443

          55 عبد زٌد خالد سارة 443

           نور علً فاخر سارة 443

          82 وحٌد هادي سارة 443

          82 بلبل علً سارٌن 443

          53 محمد علً سجاد 444

          51 كطوف مدحا سجى 444

           االمٌر نعمة عبد سجى 444

          81 بادي رحٌم سرى 443

          82 كحط قاسم سالم 443

          03 كاظم ع جواد سندس 443

          52 عبٌد طالب سهام 443

          82 شاكر رٌاض سوران 443

          82 صالح حسن سٌف 443



          82 هالل الهادي بدع سٌف 443

 

 الدرجة النهائية درجة الدور الثاني الدرجة النهائية االمتحان النهائي درجة السعي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

          81 عطٌة احمد شهاب 

          52 جعفر ادزٌ شٌرٌن 

          51 رضٌو رحٌم شٌماء 

          51 سعٌد منعم شٌماء 

          51 كاظم جبر صادق 

          53 علً مهدي صادق 

          82 عبٌد مٌري صادق 

          82 أنذٌر محمد صفاء 

          81 عباس علً ضحى 

          05 المهدي عبد ضرغام 

          82 ستار دراغ باسع 

          82 الحسن عبد ماجد عباس 

          81 عزٌز حاتم االمٌر عبد 

          81 تركً نعٌم هللا عبد 

          05 شهٌد حمزة عبٌر 

          03 الحسٌن عبد كاظم عال 

          82 فاضل ناهً عالء 

          53 عبد جعفر علً 

          82 مضحً انخٌج علً 

          81 عبد فلفل عباس علً 

          81 كرٌم والً علً 

          82 خطار حسن كرٌم عمار 

          82 الحسن عبد فلٌح عهود 

          55 عبد موجد حٌدر غدٌر 

 عبد رحٌم غدٌر 
 الحسٌن

03          

          50 حمد شهاب غصون 

          01 كاظم شاكر غفران 

          51 مكطاف قاسم غفران 

 

 الدرجة النهائية درجة الدور الثاني الدرجة النهائية االمتحان النهائي درجة السعي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

          55 شاكر مٌري غفران 

          50 جلعاوي علً غٌث 

          81 سعٌد شاكر فاضل 

          81 رضا محمد كاظم فاطمة 

          55 فضل محً فاطمة 

          82 حمزة حسٌن بدر فراس 

          81 ناصر عمار فرح 



          52 ناجً سعٌد حسن فالح 

          81 محسن فاخر حٌدر كرار 

          81 رحمن والً كرار 

          81 شنان علٌوي كرار 

          81 جاسم ناصر جمٌل كوثر 

          82 الكاظم كوكس عبد لٌث 

          81 جواد كاظم محمد 

          81 جبر العباس عبد محمد 

          82 طارش عزٌز محمد 

          82 خضر عبد علً محمد 

          03 حربً كاظم دمحم 

          82 كاطع ٌوسف محمد 

          55 العباس بهلول عبد مرتضى 

          81 الحسٌن عبد ذبٌان مروة 

          81 رضا حسٌن مروة 

          53 حسن محمد مروة 

          51 كاظم جواد مرٌم 

          52 علً رعٌد مرٌم 

          82 كامل الرزاق عبد مرٌم 

          81 شاكر هاشم مرٌم 

          81 جاسم محمد مصطفى 

 
 الدرجة النهائية درجة الدور الثاني الدرجة النهائية االمتحان النهائي درجة السعي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

          81 علً هللا عبد مصطفى 

          81 فاضل حسن مصطفى 

          03 مطر هاشم مصطفى 

          81 الكاظم عبد جواد منار 

          81 حمٌد داخل منتظر 

          08 كرٌم سعد حمزة منى 

          81 علً كاظم حٌدر مهند 

 عبد محمد مٌساء 
 الحسٌن

52          

          81 جٌاد حامد مٌعاد 

عبد  خالد نرجس 
 الحسٌن

51          

          52 غازي ع عبادي نزار 

          81 هادي خضٌر نزار 

          51 خضٌر منصور نغم 

          55 حمود علً نهلة 

          81 كاظم مشكور نهى 

          53 فالح علٌوي نوال 

          81 علٌوي حامد نور 

          52 شرهان حمٌد نور 



          51 شوكت كاظم نور 

          82 الزهرةعبد  عقٌل نور 

          03 حسٌن قاسم نور 

          51 مجبد خلٌل مجٌد نور 

          82 كاظم جودة هادي نور 

          08 عناد صبٌح نورة 

          51 نرحم محمد هالة 

          81 داخل عبد حسٌن هبة 

          55 علً هادي هبة 

          51 فاضل جمال هدى 

          81 شاتً دوحً هناء 

          03 عٌسى غازي هند 

 

 الدرجة النهائية لدور الثانيدرجة ا الدرجة النهائية االمتحان النهائي درجة السعي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

          53 حازم كاظم وائل 

          52 محمد بناي سالم ود 

          02 كاظم حسون وسن 

جودة  محمد وفاء 
 رحٌص

53          

          55 عقٌل هادي والء 

          03 علً كرٌم والء 

          58 حول كاظم جبار ولٌد 

 حسٌن محمد ٌاسر 
 ناصر

55          

           والء فلٌح طراد 

           ٌوسف عباس حسن 

           علً جاسم محمد 

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 أ.م.د.مي علي عبد االمير


