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 6/1/2202-2للفترة من   CEE-2242 اإلنكليزية لغة الكفاءة  في دورةاملشاركون اسماء 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 63 احمد حربي حسن  .1

 88 أطياف حاكم فهد  .2

 60 االء فالح جوان  .3

 60 امال عطية مطلك  .4

 65 ايالف صالح هادي  .5

 70 تبارك انعيم عبد  .6

 60 تحسين عبد المجيد جبار  .7

 58 حيدر عامر عبد الواحد  .8

 70 خيرات رحيم لهمود  .9

 71 رغد عدنان منشد  .10

 66 رغدة هادي دوحي  .11

 83 رواء خضر ناصح  .12

 60 زينب كاظم ارحيم  .13

 65 زينب محمد كاظم  .14

 63 سماء كامل هالل  .15

 70 عال عبد الستار جبار  .16

 65 علياء هادي عبد األمير  .17

 78 غفران جليل علي  .18

 64 غفران كاظم عزيز  .19

 82 سلمانفاطمه كاظم   .20

 80 فرح علي موسى  .21

 60 فضاء رحيم هنيدي  .22

 60 محسن عبد األمير عطية  .23

 70 محمد مسلم جاسم  .24

 70 محمد منصور جوان  .25

 83 مالك ضياء عباس  .26

 64 مها علي عبد الحسين  .27

 62 مهند هادي جيجان  .28

 56 نبأ كريم فرحان  .29

 60 نغم حسون كدر  .30

 70 نهروان فرحان عبيد  .31

 70 نور حربي سبتي  .32

 60 هدى لزام عطية  .33

 70 هدى ماجد محمد  .34

 60 واجد حسين محمد  .35

 70 وفاء ثامر فرحان  .36

 60 ياسر عماد عبد هللا  .37
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 1/2202/ 6-2  للفترة  EArb-2224 اسماء املشاركون في دورة كفاءة اللغة العربية

 الدرجة االسم الثالثي ت

 62 االء فالح جوان  .1

 52 أحمد حربي ساير  .2

 52 حسين داشياحمد   .3

 59 ازهار موسى عبد الحسين  .4

 68 امال عطية مطلك  .5

 63 ايالف صالح هادي  .6

 72 تبارك انعيم عبد  .7

 59 حيدر عامر عبدالواحد  .8

 62 خالد عدنان هداوي  .9

 62 خيرات رحيم لهمود  .10

 79 دنيا رعد فيصل  .11

 64 رغد عدنان منشد  .12

 71 رواء خضر ناصح  .13

 54 زينب علي هويدي  .14

 69 كاظم ارحيمزينب   .15

 82 زينب محمد كاظم  .16

 75 سماء كامل هالل  .17

 62 صفا مادح كدر  .18

 65 عائد كريم عبيد  .19

 81 غفران جليل علي  .20

 68 فرح علي موسى  .21

 63 فضاء رحيم هنيدي  .22

 72 محسن عبد األمير عطية  .23

 53 محمد مسلم باسم  .24

 54 محمد منصور جوان  .25

 52 مهدي محمد كاظم  .26

 60 نغم حسون كدر  .27

 68 نهروان فرحان عذيب  .28

 79 نور حربي عبيد  .29

 69 هدى لزام عطية  .30
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 1/2202/ 6-2  للفترة   ECC-2123اسماء املشاركون في دورة كفاءة الحاسوب 

 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 57 احمد حربي ساير         .1

 55 امال عطية مطلك         .2

 60 أطياف حاكم فهد         .3

 52 أالء فالح جوان         .4

 67 أيالف صالح هادي         .5

 60 أيمان قاسم نعيم         .6

 72 تحسين عبد المجيد جبار         .7

 57 حيدر عامر عبدالواحد         .8

 60 خالد عدنان هداوي         .9

 54 خالد كامل شاكر     .10

 57 خيرات رحيم لهمود     .11

 52 رسل مديح ناصر     .12

 72 رواء خضر ناصح     .13

 67 زهراء كاظم مجيد     .14

 59 زينب حامد محسن     .15

 55 زينب محمد كاظم      .16

 55 سماء كامل هالل     .17

 56 عائد كريم عبيد     .18

 50 عال عبد الستار جبار      .19

 78 غفران جليل علي      .20

 67 فاطمة كاظم سلمان     .21

 66 فرح علي موسى     .22

 62 ليلى كامل سوادي     .23

 50 ماجد حسين محمد     .24

 58 محسن عبد األمير عطية     .25

 59 محمد مسلم جاسم     .26

 81 ميسم قاسم جالب     .27

 73 نور حربي عبيد     .28
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