
  
المقبولون فً قسم الترجمة للدراسة الصباحٌة الطلبة 
 8102-8102للعام 

 احمد بدر مجٌد ٌسر 1

 احمد حسن احمد محسن 2

 اسماء باقر حسٌن علً 3

 االء اسامه بدران عثمان 4

 امنه زهٌر زاٌد حسن 5

 اٌات حامد كشكول دروٌش 6

 اٌات قصً فالح حسٌن 7

 بدور جواد كاظم محمود 8

 بدور ظاهر حبٌب صبٌح 9

 بلسم احمد عبد الزهرة عرٌبً 10

 بنٌن عباس خضٌر علً 11

 بٌداء حامد صندل عٌسى 12

 بٌداء صالح محمد عبود 13

 تبارك رٌاض عٌدان عبد الجلٌل 14

 تسنٌم حسٌن طه صالح 15

 كرٌمتماظر هاشم حسن  16

 حسٌن جعفر علً حمود 17

 حسٌن فرٌد عبد المجٌد مطرود 18

 حمٌدة مزهر هاشم ابراهٌم 19

 حوراء علً جاسم الزم 20

 حوراء مصطفى صادق جعفر 21

 حٌدر زكً مهجر ٌعكوب 22

 خنساء قٌس مال هللا مزعل 23

 دانٌة حسام عبد االمٌر رزاق 24

 دعاء ظاهر لعٌبً علً 25

 رحمة هللا عبد الستار صدام منشد 26

 رسل لؤي سعد عبد الرضا 27

 رسل نوزي محاول كعٌبر 28

 رفل نزار ناصر عبد الحسن 29

 رقٌه محمود عٌدان الزم 30

 رنٌن منتظر خلف محسن 31

 روى عبد اللطٌف حمٌد محمد 32

 زهراء اسعد عبد القادر عبد الواحد 33

 زهراء حٌدر راضً صباح 34

 زهراء سلٌم عجة مزبان 35

 زهراء ضٌاء مهدي صالح  36



 زهراء غالب عبود سعٌد 37

 زهراء قاسم بدران قاسم 38

 زهراء لقمان كاظم انتٌش 39

 زهراء نجم عبد عبد هللا 40

 زهراء وصفً زباري مطشر 41

 زهره جواد كاظم احمد 42

 زهره علً عبد الحسٌن عمران 43

 زٌنب جبار جودة داغر 44

 زٌنب حٌدر علً علٌخ 45

 زٌنب رعد خضٌر حنون 46

 زٌنب صالح عبد االمٌر نصٌف 47

 زٌنب طاهر حسٌن مهدي 48

 حمٌدي جاسمزٌنب عبد الرضا  49

 زٌنب علً محمد جبر 50

 زٌنة أسعد مهدي جمعه 51

 زٌنه رٌاض حسن عاتً 52

 سارة صدام مرتضى علً 53

 سارة محمد عبد الرزاق عبد الرضا 54

 ساره محمد عبد الكاظم حسٌن 55

 سرى عبد السالم جاسب مسلم 56

 الكاظم حسٌنسكٌنة عماد عبد  57

 سلٌمه عقٌل صالح شظر 58

 سماء قاسم خلٌل عبود 59

 سمٌر محمد فرحان سمٌر 60

 سٌد عبد العظٌم مرتضى غالب 61

 سٌف علً عبد الحً عبد الساده 62

 شٌماء كرٌم كاظم لعٌبً 63

 صفا اٌاد زكً مكً 64

 صفا سعد علً 65

 طٌبة حمد حمود عواد 66

 عبد العزٌز صالح خلٌل باقر 67

 عذراء مجٌد جاسم حسن 68

 عطاء حٌدر فاضل محمد 69

 عطاء رعد عطٌه كاظم 70

 عال حامد عبد الزهرة علً 71

 علً حمٌد رحٌم نمر 72

 علً عبد هللا عبد الستار 73



 علً قاسم غالب جاسم 74

 علً مهدي لفته صبٌح 75

 غدٌر احمد ثامر ناصر 76

 فاطمه ثامر موسى حسٌن 77

 فاطمه عبد الحسٌن وحٌد عبد 78

 فاطمه غالً عجد صحن 79

 فاطمه فاضل طاهر هاشم 80

 فاطمه منذر كاظم عبود 81

 قاسم حامد قاسم محمد 82

 كرار سعد زبون فالح 83

 مبارك عثمان عطٌة طالل 84

 مروة علً عباس جابر 85

 مروة محمد قاسم عبد الحسن 86

 مرٌم جلٌل محمد حسٌن 87

 مرٌم حسن جمعه رشٌد 88

 مرٌم رٌاض دخٌل داغر 89

 مرٌم زهٌر كاظم طعمة 90

 مرٌم محمد حسٌن ولً 91

 مرٌم ناطق جودي مهدي 92

 مسره صالح باقر محسن 93

 مسلم عقٌل لطٌف سلطان 94

 مصطفى تحسٌن محمد علً 95

 منة هللا عبد الستار صدام منشد 96

 منى ماجد صالح تركً 97

 نبأ محمد كرٌم عبد الجلٌل 98

 نور احمد جاسم حسٌن 99

 نور الهدى حازم حسٌن قاسم 100

 نور الهدى عباس بداي فالح 101

 نور باسم احمد كاطع 102

 نور رسول شنشول نمر 103

 نور رٌاض نوري كاظم 104

 نور ستار جاسم عوده 105

 شٌماء كرٌم كاظم لعٌبً 106

 هاله بشٌر عبد الصاحب داخل 107

 هبة حازم علً بهٌر 108

 هبه عبد الوهاب عبد الرزاق 109

 هدى عماد حسٌن حمدان 110



 هدى لقمان علً طالب 111

 هال محمد ٌاسٌن محمد 112

 وسام حمود عٌدان كاطع 113

 وسن نوري محمد طه 114

 ٌمام رائد رٌسان عصمان 115

 


