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  EArb-2122 لغة العربيةالكفاءة  ةاملشاركون في دور اسماء 

 9/12/2021-5   للفترة

 الدرجة االسم الثالثي ت

 92 احمد إسماعيل محسن  .1

 66 احمد غانم مسلم  .2

 63 اسراء امر كاظم  .3

 64 أسماء محمد شالكة  .4

 72    ايناس زحزيح صكبان  .5

 69 ايناس ياسر عبد الحسين  .6

 68 بتول رعد عبد الحسن  .7

 74 إبراهيمزهراء عدنان   .8

 76 زهرة علي جدوع  .9

 85 زينب جواد كاظم  .10

 70 ساره وكاع فجار  .11

 61 سوسن سعود رداد  .12

 52 شعاع حميد محمد  .13

 61 ضحى عبد الحسن حطحوط  .14

 52 علي رسول بدر  .15

 78 نديوفاطمة علي   .16

 69 فاطمة محمد رضا موس ى  .17

 74 مريم جعفر داخل  .18

 75 مسلم حسين سعود  .19

 67 الحسينمها علي عبد   .20

 51 نور عالوي حساني  .21

 75 هناء حسين نجم  .22

 86 والء حامد عبد الباري   .23

 57 عبد وسن نجم  .24
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   ECC-2122  الحاسوبكفاءة  املشاركون في دورةاسماء 

 9/12/2021-5من للفترة 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 70 احمد إسماعيل محسن  .1

 72 احمد غانم مسلم  .2

 59 أسماء محمد شالكة  .3

 60 انوار ستار حسن  .4

 62 ايناس ياسر عبد الحسين  .5

 62 بتول رعد عبد الحسن  .6

 60 زهراء عبد الرزاق سعود  .7

 75 زهرة علي جدوع  .8

 63 زينب جواد كاظم  .9

 59 سارة وكاع فجار  .10

 58 سوسن سعود رداد  .11

 52 حميد محمدشعاع   .12

 53 صالح مطر ياسر  .13

 79 ضحى احمد اياد  .14

 59 ضحى عبد الحسن حطحوط  .15

 65 علي رسول بدر  .16

 71 فاطمة كريم فنجان  .17

 76 مريم جعفر داخل  .18

 67 مها علي عبد الحسين  .19

 71 هناء حسين نجم  .20

 71 والء حامد عبد الباري   .21
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       EEC-2122  اإلنكليزية لغة الكفاءة  املشاركون في دورةاسماء 

 9/12/2021-5للفترة من 

 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 63 احمد حسين داش ي  .1

 61 احمد غانم مسلم  .2

 62 أسماء محمد شالكه  .3

 57 انوار ستار حسين  .4

 65 ايالف صالح هادي  .5

 58 عبد الحسينايناس ياسر   .6

 58 بتول رعد عبد الحسن  .7

 60 حسن هادي محمد  .8

 55 خالد كامل شاكر  .9

 67 زهراء عبد الرزاق سعود  .10

 71 زهرة علي جدوع  .11

 65 زينب جواد كاظم  .12

 62 سوسن سعود رداد  .13

 67 شعاع حميد محمد  .14

 70 ضحى احمد اياد  .15

 61 ضحى عبد الحسن حطحوط  .16

 66 علي رسول بدر  .17

 62 ديونفاطمة علي   .18

 59 فاطمة كريم فنجان  .19

 78 مريم جعفر داخل  .20

 68 مصطفى محمد علي  .21

 73 هناء حسين نجم  .22

 77 وسن نجم عبد مرزة  .23

 64 والء حامد عبد البازي   .24

 
 


