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 20/1/2202-16للفترة من      CEE-5222  اإلنكليزية لغة الكفاءة  املشاركون في دورةاسماء 

 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 63 احمد حسين محمد  .1

 78 اسراء عبد العالي بجاي  .2

 90 امنة علي ناصر  .3

 57 ايمان قاسم نعيم  .4

 68 جنان احمد عزوز  .5

 71 جنان ريسان محمد  .6

 56 حازم حسين فرهود  .7

 60 حيدر علي موس ى  .8

 50 حيدر فالح حسن  .9

 52 خالد عدنان هداوي   .10

 63 رسل مديح ناصر  .11

 55 رقيب حسون عبودي  .12

 80 ريام طاهر نعمة  .13

 78 زهراء عبد املحسن عبد العظيم  .14

 85 زينب إسماعيل ناجي  .15

 52 محسنزينب حامد   .16

 50 زينب علي هويدي  .17

 69 شذى رحيم هالل  .18

 50 صباح زهير جابر  .19

 55 ضحى حسن شنين  .20

 63 ظالل محمد حلبوص  .21

 68 عائد كريم عبيد  .22

 82 علي عبد املالك نهير  .23

 57 فاطمة سعيد محمد   .24

 56 محمد جابر فرحان  .25

 50 محمد كاظم فليح  .26

 50 مهدي محمد كاظم  .27

 52 ميسم قاسم جالل  .28

 82 نور عباس رسن  .29

 50 هاجر هادي عناد  .30
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 20/1/2202-16من للفترة  ECC-5222  الحاسوبكفاءة  املشاركون في دورةاسماء 

 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 66 أركان فراس عباس  .1

 57 أسراء أمر كاظم  .2

 75 اسراء عبد العالي بجاي  .3

 57 امنة علي ناصر  .4

 65 األمير علي عبد االله  .5

 68 بنين علي عبد العظيم  .6

 66 تبارك انعيم عبد  .7

 68 جنان احمد عزوز  .8

 72 جنان ريسان محمد  .9

 64 حيدر علي موس ى  .10

 58 حيدر فالح حسن  .11

 64 دنيا رعد فيصل  .12

 71 رسل جواد كاظم  .13

 58 رغد عدنان منشد  .14

 60 رقيب حسون عبودي  .15

 52 رندة هادي دوحي  .16

 55 ريام طاهر نعمة  .17

 73 زهراء عبد املحسن عبد العظيم  .18

 61 زينب إسماعيل ناجي  .19

 60 ساره ماجد صاحب  .20

 70 شذى رحيم هالل   .21

 50 صباح زهير جابر  .22

 64 ضحى حسن شنين  .23

 60 عبير حسين فتيني  .24

 79 علي عبد املالك نهير  .25

 68 غفران كاظم عزيز  .26

 60 فاطمة سعد محمد  .27

 73 محمد جابر فرحان  .28

 53 نهروان فرحان عذيب  .29

 64 نور عباس رسول   .30

 63 هاجر هادي عناد  .31

 76 حسن هبه كريم  .32

 63 هبه نوري جبار  .33

 67 ياسر عماد عبدهللا  .34
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 1/2202/ 20-16    للفترة ArbE-5222  لغة العربيةالكفاءة  املشاركون في دورةاسماء 

 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 76 احمد حسين محمد  .1

 78 اركان فراس عباس  .2

 88 اسراء عبد العالي بجاي  .3

 81 أطياف حاكم فهد  .4

 72 امنة علي ناصر  .5

 83 األمير علي عبد هللا  .6

 80 نعيمايمان قاسم   .7

 78 جنان ريسان محمد  .8

 72 حازم حسين فرهود  .9

 71 حيدر فالح حسن  .10

 72 كامل شاكرخالد   .11

 92 رسل جواد كاظم  .12

 82 رسل مديح ناصر  .13

 67 رقيب حسون عبودي  .14

 71 ريام طاهرنعمه  .15

 71 زينب إسماعيل ناجي  .16

 84 زينب حامد محسن  .17

 71 صباح زهير جابر  .18

 71 ضحى حسن شنين  .19

 78 ظالل محمد حلبوص  .20

 86 حسين فتينيعبير   .21

 69 عال عبد الستار جبار  .22

 76 علي عبد املالك نهير  .23

 88 غفران كاظم عزيز  .24

 77 فاطمة كاظم سلمان  .25

 68 محمد جابر فرحان  .26

 77 محمد كاظم فليح  .27

 89 قاسم جالب ميسم  .28

 72 نور عباس رسن  .29

 86 هبه كريم حسن  .30

 83 وفاء ثامرفرحان  .31

 72 ياسر عماد عبد هللا  .32

  

 

 

mailto:cont.education@mu.edu.iq

