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 الدور االول -2011/2012نتائج االهتحاى النهائي الورحلة الرابعة للعام الدراسي 

 الدراسة الصباحية

 الوالحظات النتيجة االسن الرباعي ت

  ناجح أحمد ولٌد حمٌد حربول 1

  ناجح تقرار  أشرف عبد الواحد فاضل 2

  ناجح أمٌر علً عبود حسن 3

  ناجحح آٌات حسن مطشر ظٌغم 4

  ناجحح إٌمان كرٌم محمد شلكام 5

  مكمل  حسن علً مجٌد نعمة 6

  ناجح حسٌن علً سعٌد حبٌب 7

 راسثح في التحميل مكملح  حنٌن إبراهٌم محمد مصطفى 8

  ناجح حمٌد عبد هللا محمد فرحان 9

  ناجح رامً سعدي حمزة موح 10

  ناجحح رؤٌا فائق طه أحمد 11

  ناجحح رند عفٌف عبد العزٌز حسٌن 12

  ناجحح  رٌم حسن كاظم جعفر 13

  ناجحح تقرار  رٌم زكً عبد المجٌد راضً 14

  ناجحح زٌنة منٌر دروش محمد 15

  ناجحح سارة سنان صادق حسٌن 16

  ناجحح سارة فٌصل طه محمد 17

  ناجحح سارة منٌر علٌوي كاظم 18

  مكملح  حسٌن سبأ عالوي راشد 19

  مكملح  شهد حمٌد حسٌن جبر 20

  مكمل  عبد السالم خلف حمود 21

  ناجح عبد الكرٌم خزعل شامً 22

  مكمل  عدي رحٌم جابر محمد 23

  ناجح علً إبراهٌم خضٌر ناصر 24

  مكمل  علً سعد ٌحٌى عباس 25

  مكمل  علً كاظم شهٌب راضً 26

  مكمل  لٌث حسٌن محمد جاسم 27

  ناجحح لٌلى محمد حسون علً 28

  مكملح  لٌنا عالء عبد الحافظ علً 29
 



 كليح االداب

 قسم اللغح االنكليزيح

 

 

 الدور االول -2011/2012نتائج االهتحاى النهائي الورحلة الرابعة للعام الدراسي 

 الدراسة الصباحية

 الوالحظات النتيجة االسن الرباعي ت

  مكملح  العزٌزلٌنا غسان عدنان عبد  30

  ناجح مراد طالب صالح مهدي 31

  ناجحح مروة حسن دوٌج خطوط 32

  مكملح  مها عبد الداٌم عبد القادر 33

  ناجحح نور صالح الدٌن مهدي 34

  مكملح  نور مجٌد حمٌد عارف 35

  راسثح هدى سعد عجٌل مبارك 36

  مكمل وسام فاضل رحٌم 37

  مكملح وٌداء سامً احمد عباس 38

  ناجحح ٌاسمٌن فالح أحمد ظاهر 39

 راسثح في التحميل مكملح سارة جاسم محمد    40

  مكمل أحمد زٌدان خلف 41

  مكملح استبرق مهدي سلمان 42

  ناجحح أنفال عدنان ناصر حسٌن 43

 يرقن قيذه راسة اومٌد برزان محمد صالح 44

  ناجحح آٌة باسم خضٌر عباس 45

  مكمل طارق عبد الرحمناٌهاب  46

  ناجحح مٌر علً براق عبد الكرٌم مجٌد 47

  ناجحح تمارة عماد جاسم محمد 48

  ناجحح دعاء باسم محمد فرحان 49

  ناجحح محسن رسل جمال الدٌن أكرم 50

  مكملح رسل عصام شرهان عباس 51

  ناجحح رغد أحمد خلٌل أحمد 52

  مكملح رند فٌصل غازي 53

  مكمل غنام صٌاح رٌاض 54

  مكملح سالً عٌسى زٌاد 55

  ناجحح سرى فرات محمد صالح 56

  ناجح سعد محمد صالح جاسم 57

  ناجحح سهر رائد محمد حسن 58
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 الدور االول -2011/2012نتائج االهتحاى النهائي الورحلة الرابعة للعام الدراسي 

 الصباحيةالدراسة 

 الوالحظات النتيجة االسن الرباعي ت

  جناجح شٌماء محمود عبد هللا محمد 59

  ححناج صفا سلمان صبر حمادي 60

  ناجح عمر حسٌن علً حسٌن 61

  ناجح غٌث ثابت محمود غرٌب 62

  ناجح فهد علً خلٌل مهدي 63

   جمكمل لبنى صادق غالً سعد 64

  مكمل محمد حٌدر محمد مطر 65

   راسة محمد عبد بدٌوي 66

  راسثح مروة نبٌل سعد هللا 67

  جناجح مرٌم عالء عباس محمد علً 68

  ناجح مصطفى طالل عبد الوهاب 69

  ناجحح منى محٌة علً قادر 70

  ناجحح  مٌاسة ناظم حازم ذنون 71

  ناجحح  نبأ علً مصطفى غنً 72

  مكملح نور عامر حسن سلمان 73

  ناجحح عبد المهدي مٌسر عزٌزنور  74

  ناجحح ساقًهبة إبراهٌم مصطفى  75

  ناجحح هدي ٌوسف محمد نافع 76

   ناجحح تقرار عبد هللا هدٌل حسن نصٌف 77

  ناجحح هند سعدي جواد كامل 78

  مكملح ٌاسمٌن أٌاد فالح 79

 راسة في مادتي التحميل راسة ثامر فواز زبار 80
 

 

 مي كاظم الخزرجي. د                                             

 رئيس قسم اللغح االنكليزيح                                          

 


