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       EEC-2123  اإلنكليزية لغة الكفاءة  املشاركون في دورةاسماء 

 23/12/2022-19للفترة من 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 64 احمد إسماعيل محسن  .1

 57 ازهار موس ى عبد الحسين  .2

 58 انفال شريف محمد  .3

 66 ايمان رزاق يوسف  .4

 67 حنين صالح كامل  .5

 53 حيدر حسن محمد  .6

 58 دنيا حسن مهدي  .7

 57 رجاء كاظم نجم  .8

 60 زهراء جواد خضير  .9

 67 زينب احمد محمد جواد  .10

 70 زينب كامل نعمة  .11

 53 زينب مؤيد عبد الحميد  .12

 61 سارة وكاع فجار  .13

 61 شيماء فالح كاظم  .14

 54 فهد عاجل كاظم  .15

 55 عباس مطرمصطفى   .16

 52 موس ى عبد الحسن عطيه  .17
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  EArb-2123 لغة العربيةالكفاءة  املشاركون في دورةاسماء 

 23/12/2021-19    للفترة

 الدرجة االسم الثالثي ت

 73 انفال شريف محمد  .1

 81 ايمان رزاق يوسف  .2

 71 تحسين عبد املجيد جبار  .3

 85 حنين صالح كامل  .4

 82 حيدر حسن محمد  .5

 68 دنيا حسن مهدي  .6

 57 رجاء كاظم نجم  .7

 83 زهراء جواد خضير  .8

 73 زهراء عبد الرزاق سعود  .9

 83 زينب احمد محمد جواد  .10

 81 زينب كامل نعمه  .11

 62 زينب مؤيد عبد الحميد  .12

 55 ضحى احمد اياد  .13

 71 فاطمة كريم فنجان  .14

 75 فريال حسين بشير  .15

 67 فهد عاجل كاظم  .16

 81 مصطفى عباس مطر  .17

 84 موس ى عبد الحسن عطية  .18

 79 محمدهدى ماجد   .19
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   ECC-2123  الحاسوبكفاءة  املشاركون في دورةاسماء 

 23/12/2021-19من للفترة 

 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 74 ازهار موس ى عبد الحسين  .1

 70 انفال شريف محمد  .2

 57 ايمان رزاق يوسف  .3

 87 حنين صالح كامل  .4

 81 حيدر حسن محمد  .5

 78 زهراء جواد خضير  .6

 73 زينب احمد محمد جواد  .7

 71 زينب علي هويدي  .8

 89 زينب كامل نعمة  .9

 81 الحميدزينب مؤيد عبد   .10

 74 عمار علي حمزة  .11

 68 فهد عاجل كاظم  .12

 85 مصطفى عباس مطر  .13

 80 موس ى عبد الحسن عطية  .14

 68 نغم حسون كدر  .15

 76 سارة كريم سعد  .16

 


