
 
 
 
 
 
 
 

 /قسم اللغة االنكليزية الدراسات الصباحية  لاسماء الطلبة األوائ

 السنة الدراسية  التقدير  المعدل  االسم ت

 2009/2010 متوسط 66.87 زينة فاضل عبد الحسين  1

 2009/2010 متوسط  65.40 فاروق محمد فاروق 2

 2009/2010 متوسط  64.58 مهج فالح حسن 3

 2010/2011 جيد 74,72 ساره كريم مظهر 4

 2010/2011 جيد 71,06 ريم علي حسين 5

 2010/2011 متوسط 69,27 فاطمة جمال موسى 6

 2011/2012 جيد 73,50 هبة عبد الكريم عبد الباقي 7

 2011/2012 جيد 73,16 نبا عماد فاضل 8

 2011/2012 متوسط 62,69 عصام عاطف عبد هللا 9

 2012/2013 جيد جدا 81,72 سازان محمد صالح 10

 2012/2013 جيد 75,81 نور عبد الجبار عبد الرزاق 11

 2012/2013 جيد 73,02 طيبة ابراهيم احمد 12

 2013/2014 جيد 79,94 تغريد عادل جعفر 13

 2013/2014 جيد 77,44 وسن فاضل سهود 14

 2013/2014 جيد 72,63 ندى هادي صالح 15

 2014/2015 جيد 75,88 حمزة عبد مسلم عبد الصاحب 16

 2014/2015 جيد 72,24 هند عبد سكر 17

 2014/2015 متوسط 69,37 جوان سلمان مايخان 18

 2015/2016 جيد 73,63 شهد احمد عبد هللا 19

 2015/2016 جيد 70,17 قنوت اركان علي 20 

 2015/2016 متوسط 68,31 ميس ميثاق مهدي 21

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 /قسم اللغة االنكليزية الدراسات المسائية  لاسماء الطلبة األوائ 

 السنة الدراسية  التقدير  المعدل  االسم  ت

 2009/2010 جيد جدا 82.02 مزاحم حسين محمد  1

 2009/2010 جيد  74.98 علي كاظم عذاب  2

 2009/2010 جيد 74.33 مؤيد محمد حسين  3

 2010/2011 جيد 77,47 رفاه عدنان خزعل  4

 2010/2011 جيد 72,13 امير يوسفسنان  5

 2010/2011 متوسط 67,57 سراب نوري جبار 6

 2011/2012 جيد 78,44 رسالة كاطع عبطان 7

 2011/2012 جيد 73,81 هبة عبد الهادي محمد 8

 2011/2012 متوسط 66,14 حيدر عبد هالل 9

 2012/2013 جيد 75,06 وفاء عبد الكريم نصيف 10

 2012/2013 متوسط 69,01 سارة حمزة حسين 11

 2012/2013 متوسط 67,55 زهراء ثامر عباس 12

 2013/2014 جيد جدا  84.17 صبرا حسن غانم  13

 2013/2014 جيد 76.39 ابتهال حسن هاشم  14

 2013/2014 متوسط 66.23 رانية توفيق عبدهللا  15

 2014/2015 جيد 77.5 سمية طاهر محي  16

 2014/2015 جيد  75.76 عباس ناجي عبد العزيز  17

 2014/2015 جيد  71.28 ابتهال داود شهاب  18

 2015/2016 جيد جدا  87.35 رغد عبد األمير جواد 19

 2015/2016 جيد 77.95 علي ابراهيم رمضان  20

 2015/2016 جيد  77.6 احمد هاشم عبد الحسين  21

 

 


