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 EEC-2226  اإلنكليزية لغة الكفاءة  املشاركون في دورةاسماء 

 3/2/2022لغاية  30/1للفترة من 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 81 احمد حسين مهدي  .1

 58 احمد علي مهدي  .2

 67 اركان فراس عباس  .3

 65 األمير علي عبدهللا  .4

 58 بنين علي عبد العظيم  .5

 62 تبارك ريسان عبد املجيد  .6

 68 تبارك علي اليج  .7

 65 حسين يحيى كاظم  .8

 53 حميد صبحي عبد  .9

 60 حميدة قاسم هاشم  .10

 70 دعاء كامل عواصة  .11

 77 رحمة سلمان عبد  .12

 68 رنين ناجي عودة  .13

 74 زهراء محمد عبد العزيز  .14

 63 لفتهزهراء يوسف   .15

 60 زينب كتاب اليذ  .16

 63 سارة ماجد صاحب  .17

 50 ضحى امجد خضير  .18

 63 ضفاف كاظم شخير  .19

 59 عبير حسن فتيني  .20

 63 عذراء هادي مهدي  .21

 83 علي كزار كويت  .22

 53 فاطمة علي عبد حسن  .23

 64 فاطمة واثق عمران  .24

 68 كرار عماد فنجان  .25

 62 ميثم مزهر فنجان  .26

 83 نور علي مهدي  .27

 64 نوران حيدر كاظم  .28

 61 هبه نوري جبار  .29

 53 علي غازي عبد االمير  .30
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    EArb-2226 لغة العربيةالكفاءة  املشاركون في دورةاسماء 

 3/1/2022 لغاية 30/1    للفترة

 الدرجة االسم الثالثي ت

 75 ازهار كتاب خضر  .1

 78 اسيا حسن هادي  .2

 54 ايمان عبد النصار عباس  .3

 74 براق عبد الجبار حميد  .4

 67 بنين علي عبدالعظيم  .5

 53 تقي الدين علي محمد  .6

 79 ثناء علي علوان  .7

 78 جنان احمد عزوز  .8

 72 حال فاضل ساجت  .9

 57 حميد صبحي عبد  .10

 80 حوراء حسن حسين  .11

 81 زهراء عبداملحسن عبدالعظيم  .12

 78 زهراء نافع عزيز  .13

 60 زياد ارزوقي جبر  .14

 59 سعد نعيم جار هللا  .15

 70 سمير سعود داخل  .16

 53 شاكر رحيم ناصر  .17

 73 عبدهللان يصفاء عبدالحس  .18

 83 عايد تركي عطية  .19

 74 عواطف وادي ردام  .20

 56 فاطمة سعيد محمد  .21

 63 فرقد حميد منجل  .22

 71 قص ي محمد عباس  .23

 65 كرار عماد فنجان  .24

 58 مشرق كريم خضير  .25

 81 مهند هادي جيجان  .26

 54 هاجر مهدي صالح  .27

 62 هاجر هادي عناد  .28

 66 نوري جبار ةهب  .29

 66 هديان عباس لطيف  .30

 69 والء ستار غالي  .31

 74 سارة ماجد صاحب  .32
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 ECC-2226  الحاسوبكفاءة  املشاركون في دورةاسماء 

 2/2022/ 3لغاية  30/1من للفترة 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 63 احمد حسين داش ي  .1

 55 تبارك ريسان عبد املجيد  .2

 66 حازم حسين فرهود  .3

 51 حسين والي محمد  .4

 53 حميد صبحي عبد  .5

 73 حوراء حسن حسين  .6

 76 ن عبد الجليلدانية عبد الحس  .7

 74 دعاء كامل عواصة  .8

 57 دعاء نجم عبد  .9

 62 زمن صاحب صالح  .10

 69 زهراء صالح جابر  .11

 52 زياد ارزوقي جبر  .12

 61 زينب كاظم رحيم  .13

 62 زينب كريم عبد هللا  .14

 54 شروق واش ي عبد الحسن  .15

 55 صبا كاظم جواد  .16

 77 صفاء عبدالحسين عبد هللا  .17

 51 ظالل محمد حلبوص  .18

 71 قص ي محمد عباس  .19

 60 قيس زغبر سلمان  .20

 55 كرار حسين ساجت  .21

 62 مهند هادي جيجان  .22

 60 ناجح محمد حسن  .23

 62 نبأ كريم فرحان  .24

 70 ن خضيرنور حس  .25

 69 نور داخل رهيف  .26

 50 هاجر مهدي صالح  .27

 50 رسل عبد الحمزة وحيد  .28

 57 ايمان حبيب واش ي  .29

 72 هدى لزام عطية  .30
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