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 EEC-2227  اإلنكليزية لغة الكفاءة  املشاركون في دورةاسماء 

 17/2/2022-13للفترة 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 70  االء عبد االله   .1

 67 احمد جاسم خريجان   .2

 70 احمد عبد الحسين حسين   .3

 66 ازهار كتاب خضير   .4

 67 اسيا حسن هادي   .5

 66 ايات كاظم عبد الحسن   .6

 62 ايالف علي حسين   .7

 67 بشير عبد الجواد راهي   .8

 62 تقي الدين علي محمد   .9

 67 ثناء علي علوان   .10

 65 جعفر فاخر عوض   .11

 70 حسين والي محمد   .12

 67 حوراء حسن حسين   .13

 63 حوراء حسين حمزة   .14

 69 دانية عبد الحسن عبد الجليل   .15

 66 دعاء نجم عبد   .16

 62 زهراء جاسم بدوش   .17

 68 زهراء صالح جابر   .18

 65 زهراء كاظم مجيد   .19

 64 زهراء نافع عزيز   .20

 65 زهرة جميل هدهود   .21

 67 زياد ارزوقي جبر   .22

 68 زينب كريم عبدهللا   .23

 64 زينة علي حسين   .24

 66 سجاد اسعد محمد   .25

 66 سمير داخل سعود   .26

 67 شاكر رحيم ناصر   .27

 67 شروق واشي عبد الحسن   .28

 70 صابرين محسن حسن   .29

 73 صبا كاظم جواد   .30

 75 كي عطية ايد ترع  .31
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 66 عواطف وادي ردام   .32

 72 قصي محمد عباس   .33

 72 قيس زغبر سلمان   .34

 67 كرار حسين ساجت   .35

 69 مشرق كريم خضير   .36

 75 ميثم عادل جبار    .37

 66 ناجح محمد حسن   .38

 66 ندى عباس عبد الحمزة   .39

 73 نور الرحمن علي حسين   .40

 69 نور حسين خضير   .41

 68 نور داخل رهيف   .42

 72 هاجر مهدي صالح   .43

 69 هادي عبد األمير كاظم   .44

 69 والء ستار غالي   .45
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    EArb-2227 اسماء املشاركون في دورة كفاءة اللغة العربية

 17/2/2022-13للفترة 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 73 االء عبد االله   .1

 72 احمد جاسم خريجان   .2

 71 احمد حسين مهدي   .3

 64 احمد علي مهدي   .4

 70 ايات كاظم عبد الحسن   .5

 75 تبارك علي اليج   .6

 81 جعفر فاخر عوض   .7

 90 الل ذجر حاشوش ط  .8

 57 حسين والي محمد   .9

 73 حسين يحيى كاظم   .10

 70 حميدة قاسم هاشم   .11

  76 حوراء حسين حمزة   .12

 85 دانية عبد الحسن عبد الجليل   .13

 70 دعاء نجم عبد   .14

 79 زهراء جاسم بدوش   .15

 78 زهراء صالح جابر   .16

 78 زهراء كاظم مجيد   .17

 66 زهراء محمد عبد العزيز   .18

 61 زهراء يوسف لفته   .19

 82 زينب كتاب اليذ   .20

 82 زينب كريم عبدهللا   .21

 71 شروق واشي عبد الحسن   .22

 73 صابرين محسن حسن   .23

 75 صبا كاظم جواد   .24

 63 ضحى امجد خضير   .25

 63 ضفاف كاظم شخير   .26

 52 عذراء هادي مهدي   .27

 70 علي كزار كويت   .28

 74 فاطمة علي عبد حسين   .29

 93 قيس زغبر سلمان   .30

 68 كرار حسين ساجت   .31

 89 ميثم عادل جبار   .32
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 80 ميثم مزهر فنجان   .33

 80 ناجح محمد حسن   .34

 66 نبأ كريم فرحان   .35

 80 ندى عباس عبد الحمزة   .36

 71 نور الرحمن علي حسين   .37

 90 نور حسين خضير   .38

 71 نور داخل رهيف   .39

 70 نور علي مهدي   .40

 78 نوران حيدر كاظم  .41

 74 هادي عبد األمير كاظم  .42
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 ECC-2227 اسماء املشاركون في دورة كفاءة الحاسوب 

 17/2/2022-13للفترة 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 63 االء عبد االله  .1

 54 احمد جاسم خريجان   .2

 53 احمد حسين مهدي   .3

 50 احمد علي مهدي   .4

 61 ايات كاظم عبد الحسن   .5

 55 ايالف علي حسين   .6

 50 تبارك علي اليج   .7

 53 تقي الدين علي محمد   .8

 51 ثناء علي علوان   .9

 51 جعفر فاخر عوض   .10

 63 حنين مهدي رويضي   .11

 60 حسن هادي علوان   .12

 63 حسين يحيى كاظم   .13

 57 حوراء حسين لفتة   .14

 58 زهراء محمد عبد العزيز   .15

 60 زهراء نافع عزيز   .16

 66 زهراء يوسف لفتة   .17

 57 زينب كتاب اليذ   .18

 66 زينة علي حسين   .19

 77 سمير داخل سعود   .20

 50 شاكر رحيم ناصر   .21

 51 صابرين محسن حسن   .22

 56 ضحى امجد خضير   .23

 66 عايد تركي عطية   .24

 61 علي كزار كويت   .25

 53 فاطمة علي عبد حسن   .26

 70 كرار عماد فنجان   .27

 59 ميثم مزهر فنجان   .28

 62 ندى عباس عبد الحمزة   .29

 60 نور الرحمن علي حسين   .30
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 54 نور علي مهدي   .31

 57 نوران حيدر كاظم   .32

 66 هادي عبد األمير كاظم   .33

 55 والء ستار غالي   .34

 


