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 11/11/2021-7للفترة من       EEC-2120  اإلنكليزية لغة الكفاءة  املشاركون في دورةاسماء        

 الدرجة االسم الثالثي ت

 73 أسماء عزال منشد  .1

 64 امنة فاضل شاكر  .2

 81 اميل علي نعيم  .3

 70 ايمان حيدر ستار  .4

 64 تهاني صافر مذبوب  .5

 69 حسين حيدر علي  .6

 73 حسين رياض محمد  .7

 63 حنين حسن علي  .8

 77 حنين شاكر حامد  .9

 68 حيدر عبد الزهرة صكر  .10

 76 خوله عبدهللا عوازة  .11

 78 دعاء ياسين حران  .12

 71 دالل عباس كامل  .13

 74 رعد خضير جياد  .14

 75 زهراء رسول تركي  .15

 75 زينب عبد األمير جاسم  .16

 79 سارة علي عبدهللا  .17

 73 سارة كريم سعد  .18

 61 سعاد قاسم رحيم  .19

 73 شفاء صباح فرحان  .20

 73 علي خالد حسن  .21

 75 علي ناجح راهي  .22

 78 عمار موس ى مندل  .23

 66 فرقد حميد منجل  .24

 67 فريال حسين بشير  .25

 72 مجيد عباس لعيبي  .26

 69 محمد سامي حسان  .27

 73 مروة رافع عوض  .28
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   ECC-2120 اسماء املشاركون في دورة كفاءة الحاسوب 

 11/11/2021-7للفترة من 

 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 69 أسماء عزال منشد  .1

 55 اميل علي نعيم  .2

 57 امنة فاضل شاكر  .3

 75 ايمان حيدر ستار  .4

 50 تهاني صافر مذبوب  .5

 57 حسين حيدر ستار  .6

 69 حسين رياض محمد  .7

 67 حنين حسن علي  .8

 63 حنين شاكر حامد  .9

 57 حيدر عبد الزهرة صكر  .10

 65 خولة عبدهللا عوازة  .11

 71 دعاء ياسين حران  .12

 51 رعد خضير جياد  .13

 53 زهراء رسول تركي  .14

 79 زينب عبد األمير جاسم  .15

 63 سارة علي عبدهللا  .16

 69 سعاد قاسم رحيم  .17

 69 شفاء صباح فرحان  .18

 61 علي ناجي راهي  .19

 79 مندلعمار موس ى   .20

 71 عواد مكطوف لهمود  .21

 69 فاطمة رشيد حميد  .22

 50 فريال حسين بشير  .23

 59 مجيد عباس لعيبي  .24

 67 محمد سامي حسان  .25

 63 مروة رافع عوض  .26

 67 نور ناجح مري   .27

 53 هدى حمزة ونان  .28
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  EArb-2120 اسماء املشاركون في دورة كفاءة اللغة العربية

 11/11/2021-7للفترة 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 67 امنة فاضل شاكر  .1

 84 أسماء عزال منشد  .2

 64 ايمان حيدر ستار  .3

 51 تهاني صافر مذبوب  .4

 81 حسين احمد عبدعلي  .5

 79 حسين رياض محمد  .6

 77 حنين حسن علي  .7

 65 حنين شاكر حامد  .8

 80 حيدر عبد الزهرة صكر  .9

 64 خولة عبدهللا عوازة  .10

 84 حراندعاء ياسين   .11

 52 دالل عباس كامل  .12

 80 ر جياديرعد خض  .13

 75 زهراء رسول تركي  .14

 81 زينب عبد األمير جاسم  .15

 83 سارة علي عبدهللا  .16

 75 سارة كريم سعد  .17

 61 سعاد قاسم رحيم  .18

 72 شفاء صباح فرحان  .19

 51 نعلي خالد حس  .20

 71 راهي حعلي ناج  .21

 75 عمار موس ى مندل  .22

 65 عواد مكطوف لهمود  .23

 79 رشيد حميدفاطمة   .24

 55 محمد سامي حسان  .25

 84 محمد كريم عبيد  .26

 64 مروة رافع عوض  .27

 60 نور ناجح مري   .28

 73 هدى حمزة ونان  .29

 


