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 2022-3-17-13للفترة   EEC-9222 اسماء املشاركون في دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية  

 الدرجة االسم الثالثي ت

 63 أسماء حيدر  سعدون   .1

 77 احمد عبد الرضا فجيج  .2

 64 باقر رسام مشير  .3

 70 بشرى كاظم جبار  .4

 69 تقي كريم جاسم  .5

 70 حسنين حيدر جوان  .6

 65 دعاء محمد هلكان  .7

 73 رائد كاظم خضير  .8

 67 رفل رائد محمد  .9

 59 زهراء حمودي حنون   .10

 73 زينب موس ى حسن  .11

 70 سوزان حسن باقر  .12

 64 فاطمة حسن دعبول   .13

 54 فاطمة حسن متعب  .14

 80 فاطمة عادل رحيم  .15

 72 كوثر عارف جبر  .16

 72 كوثر محمد صبر  .17

 73 محسن كريم سفر  .18

 68 محمد صبري خضر  .19

 59 محمد ناجح وطن  .20

 71 ميس حيدر ليسة  .21

 69 نور الهدى موس ى حسن  .22

 66 هبة حميد عطية  .23

 65 هديل شاكر حمد  .24
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 2022-3-17- 13 للفترة ECC- 9222  اسماء املشاركون في دورة كفاءة الحاسوب

 الدرجة االسم الثالثي ت

 58 أسماء حيدر سعدون   .1

 50 أسماء صباح شريف  .2

 54 اميرة محسن ناجي  .3

 53 باقر رسام مشير  .4

 51 بشرى كاظم جبار  .5

 61 تقي كريم جاسم  .6

 59 حسنين حيدر جوان  .7

 64 دعاء محمد هلكان  .8

 63 رائد كاظم خضير  .9

 63 رفل رائد محمد  .10

 65 زكريا زهير محمد  .11

 64 زهراء حمودي حنون   .12

 65 سجاد اسعد محمد  .13

 63 شيماء عبد الحسن سعدون   .14

 55 طالل ذجر حاشوش  .15

 62 علي عبد الحسن كاظم  .16

 57 عواد جاسم  .17

 62 فاطمة حسن دعبول   .18

 66 فاطمة حسن متعب  .19

 68 فاطمة عادل رحيم  .20

 57 فاطمة واثق عمران  .21

 53 حسنكرار   .22

 53 كوثر عارف جبر  .23

 66 كوثر محمد صبر  .24

 53 محسن كريم سفر  .25

 67 محمد صبري خضر  .26

 51 محمد ناجح وطن  .27

 50 مسلم إسماعيل فليح  .28

 50 منى بشير عبادي  .29

 54 ميس حيدر ليسة  .30

 50 ناجح حامد فلقوص  .31

 52 هبة حميد عطية  .32

 51 هبة كامل شعيوط  .33

 71 هديل شاكر حمد  .34
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 2022-3-17-13للفترة  EArb-9222  اسماء املشاركون في دورة كفاءة اللغة العربية

 الدرجة االسم الثالثي ت

 73 أسماء حيدر  سعدون   .1

 70 باقر رسام مشير  .2

 60 بسملة احمد حسن  .3

 51 بشرى كاظم جبار  .4

 53 تقي كريم جاسم  .5

 64 حسنين حيدر جوان  .6

 80 دعاء محمد هلكان  .7

 77 رائد كاظم خضير  .8

 59 رفل رائد محمد  .9

 69 زهراء حمودي حنون   .10

 60 سجاد اسعد محمد  .11

 63 شيماء عبد الحسن سعدون   .12

 71 علي محمد ناصر  .13

 68 فاطمة حسن دعبول   .14

 69 فاطمة حسن متعب  .15

 69 فاطمة عادل رحيم  .16

 52 كوثر عارف جبر  .17

 52 كوثر محمد صبر  .18

 59 محسن كريم سفر  .19

 77 محمد صبري خضير  .20

 67 محمد ناجح وطن  .21

 57 مسلم إسماعيل فليح  .22

 53 منى بشير عبادي  .23

 65 ميس حيدر ليسه  .24

 51 هبه حميد عطية  .25

 65 هديل شاكر حمد  .26
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