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       EEC-2121  اإلنكليزية لغة الكفاءة  املشاركون في دورةاسماء 

 25/11/2021-21للفترة من 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 78 االء مطير جاسم  .1

 70 احمد عكل مزهر  .2

 79 اسراء حسين كريمل  .3

 85 ايناس زحزيح صكبان  .4

 82 بنين فارس فرحان  .5

 82 ترتيل امجد عبد الكريم  .6

 72 عبدعليحسين احمد   .7

 84 كعيمحيدر محمد   .8

 81 حيدر هربد كاظم  .9

 73 خالد حسن جبار  .10

 81 رقية فاضل صاحب  .11

 78 زهراء حيدر ناصر  .12

 83 سجاد احمد جبر  .13

 85 سجى كاظم عبد الهادي  .14

 81 سماح محسن مطير  .15

 74 سماري لصلوصاعباس   .16

 88 عبير سمير عاقل  .17

 78 علي خالد فاضل  .18

 83 عهود فاهم وحيد  .19

 83 عواد مكطوف لهمود  .20

 82 فاطمة رشيد حميد  .21

 85 فاطمة عبد عباس  .22

 83 فرح صبار داخل  .23

 75 ليلى كامل سوادي  .24

 65 ماجد لعيوس مطر  .25

 72 محمد كريم عبيد  .26

 83 مريم حسن كنان  .27

 82 مسلم حسين سعود  .28

 79 نور زغير عبدهللا  .29

 78 نور عالوي حساني  .30

 88 نور ناجح مري   .31

 68 ونانهدى حمزة   .32

 60 هديان عباس لطيف  .33

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Al-Muthanna University 

Continuing Education Center 

  

 لميوزارة التعليم العالي والبحث الع 

 املـثنى ــامعةج             
 

 التعليم املستمرمركز           

 

 



  ـــــد 30/11أحمـ 

 جامعة المثنى – تعليميةالمنطقة ال – السماوة -محافظة المثنى  –العراق 

  www.mu.edu.iq                                                                                                             موقــــع جامعـــة المثــنى        

 cont.education@mu.edu.iq                                                                                                              الكترونيبريد الال  

 

   ECC-2121  الحاسوبكفاءة  املشاركون في دورةاسماء 

 25/11/2021-21من للفترة 

 الدرجة الثالثياالسم  ت

 85 االء مطير جاسم  .1

 50 احمد عكل مزهر  .2

 83 اسراء حسين كريمل  .3

 78 ايناس زحزيح صكبان  .4

 84 بنين فارس فرحان  .5

 79 ترتيل امجد عبد الكريم  .6

 76 حسن هادي محمد  .7

 76 حسين احمد عبد علي  .8

 78 كعيمحيدر محمد   .9

 73 حيدر هربد كاظم  .10

 54 خالد حسن جبار  .11

 50 عباس كاملدالل   .12

 92 رقية فاضل صاحب  .13

 70 زهراء حيدر ناصر  .14

 75 زهراء رياض عبد األمير  .15

 77 سجاد احمد جبر  .16

 76 سجى كاظم عبد الهادي  .17

 78 سماح محسن مطير  .18

 72 عباس اسماري لصلوص  .19

 82 عبير سمير عاقل  .20

 88 علي خالد فاضل  .21

 77 عهود فاهم وحيد  .22

 61 فاطمة عبد عباس  .23

 78 صبار داخلفرح   .24

 52 فرقد حميد منجل  .25

 77 ليلى حمودي هاشم  .26

 82 ماجد لعيوس مطر  .27

 87 محمد كريم عبيد  .28

 92 محمود عبد األمير شرشوح  .29

 73 مريم حسن كنان  .30

 84 مسلم حسين سعود  .31

 75 نادية قاسم محمد  .32

 79 نضال عبد محمد  .33

 73 نور زغير عبدهللا  .34

 72 نور عالوي حساني  .35

 65 عباس لطيف هديان  .36

 50 وسن نجم عبد مرزه  .37
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  EArb-2120 لغة العربيةالكفاءة  ةاملشاركون في دور اسماء 

 25/11/2021-21   للفترة
 الدرجة االسم الثالثي ت

 81 االء مطير جاسم  .1

 72 اسراء حسين كريمل  .2

 87 اميل علي نعيم  .3

 88 بنين فارس فرحان  .4

 84 ترتيل امجد عبد الكريم  .5

 67 حسن هادي محمد  .6

 83 حسين حيدر علي  .7

 80 كعيمحيدر محمد   .8

 90 هربد كاظمحيدر   .9

 66 خالد حسن جبار  .10

 92 رقية فاضل صاحب  .11

 73 زهراء حيدر ناصر  .12

 82 زهراء رياض عبد األمير  .13

 86 سجاد احمد جبر  .14

 68 سجى كاظم عبد الهادي  .15

 72 سماح محسن مطير  .16

 63 سماري لصلوصاعباس   .17

 84 عبير سمير عاقل  .18

 88 علي خالد فاضل  .19

 84 عهود فاهم وحيد  .20

 83 عبد عباسفاطمة   .21

 83 فرح صبار داخل  .22

 69 ليلى كامل سوادي  .23

 65 ماجد لعيوس مطر  .24

 85 مجيد عباس لعيبي  .25

 67 مريم حسن كنان  .26

 75 مصطفى محمد علي  .27

 78 نور زغير عبدهللا  .28

 


