
الطلبة المقبولين في قسم اللغة االنكليزية

 2016-2017

المجموع التنافسيدرجة اللغة االنكليزيةالمجموعاسم الطالبت

65894752زينب ذرب كامل1

65987746هدى كريم محيسن جابر2

64996745منى محمد ناعور3

63593728زهراء جبر سدخان4

63688724ايات محسن هاني عبود5

62994723هميان جواد كاظم6

62991720نعمت علي كريم7

64274716زهراء طالل هادي8

63084714فاتن نعمان تايه جحجوح9

61598713هند صباح زغير كدر10

61893711كوثر عبد الحسن عبد المهدي هادي11

62287709نور محمد هادي12

62583708هبة صباح صالح13

62186707مروة ناصر حسين حسن العادلي14

62183704بتول الياور فضل عبيد15

61787704زينب جاسم جليل عبد الرضا16

61094704زينب جابر راضي17

62773700عذراء قاسم رباط18

62079699دعاء باسم ابو الشون جواد19

61980699سرى محمد ياسر20

61485699ايالف خالد سلومي محيسن21

60396699فاطمة صاحب عبس22

61880698نور احمد صالح غضيب23

61384697ازهار جابر عبد ابو حميد24

62374697زينب جالل محسن25

62174695دعاء سعيد سلمان26

60985694زينب حسن جبر27

60388691نور حيدر عبد دواس28

591100691زهراء حيدر حمزة29

59793690هيام ناظم تركي30
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60287689صابرين عبد االمير رحمن عبد31

60285687زينة جليل خليل32

60779686االء قاسم سرحان33

59789686مروه احمد عبود34

59194685شهد عالوي عبد علوان35

61669685ضحى شايع نعمة كاظم36

59588683فاطمة عباس حسين نعمة37

59983682هبة رحيم محمد لفتة38

59784681ساره جبر حسين عبد39

61467681زهراء جواد كاظم40

59783680هبة كريم موسى علي41

60377680زينب جبار شاهين42

60080680ماري صالح مشير عباس43

59584679زينب محمد حمودي44

58197678نور الهدى كريم حسن45

58890678طيبة مهدي حسين جبر46

59979678مريم رحيم علي حسين47

59285677بنين حسن جاسم48

59780677سلمى محمد ظاهر حمود49

60770677منال فالح كاظم50

58790677ياسر جبار وليد عباس51

58987676انس رحيم فرحان52

59383676زينب سلمان عبد حسين53

59482676علي فاضل حميد54

58492676غفران عالء حسين55

58591676خلود عباس ساهون56

59283675بنين حسين عطشان57

58986675منار أرحيم مراد فارس58

58886674زهراء حسين تركي59

59282674منى عادل شدهان60
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58193674استبرق فاضل حسين عليوي61

59480674سارة عالء شمخي كشاش62

59874672صابرين عليوي عبد جياد63

58289671االء صادق هاشم حسن64

58487671عباس عزيز سمير كسار65

58289671محمد جعفر عباس66

57890668فاطمة حسين علي67

58682668دعاء رزاق علي68

57889667حمزة علي دوهان ناصر69

57690666دعاء عقيل عودة كاظم70

59076666مروه ابراهيم كاظم تامول71

58185666محمد حمزة عباس خليل72

58680666حسين كاظم شاكر عباس73

58383666مريم شاكر والي مسيلب74

57392665تبارك جعفر عباس حسون75

57589664انوار صباح فرحان صباح76

57094664نور قاسم حسين77

58678664فاطمة جبار عبيد78

58480664انفال قاسم حسن79

57193664زينب عباس محمد سرحان80

57292664وجدان عيسى عبد علي هولة81

56994663وائل حسوني نور نصيف82

57191662طيبة محمد كاظم عبد معين83

58676662ايمان ميري عبد عطية84

58279661عباس دوهان خشان مباشر85

59071661نسرين علي حسين86

58774661سجاد سلمان زغير فرحان87

56794661نبأ ضياء تركي مغير88

57586661احمد جواد مهنا عباس89

59565660حمزة ناهي عودة90
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57287659ميامين حسيب عبد حسن91

56198659ماريتا ماجد كريم محمد92

57385658سجى علي كاظم عيال93

58672658فاطمة ستار جبار94

59365658مريم جاسم جفات جاسم95

57385658رسل مايع سلمان96

57583658ايالف لفتة مغيزل97

58474658منار حسن خطار98

57979658سجى تحسين خضير جواد99

امنة عقيل عكموش عبد100

سكينة ستار عبد الحسن101
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والدها تدريسي

والدها تدريسي
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