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 24/2/2202-20للفترة من      7A222-EEC اسماء املشاركون في دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية  

 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 65 أسماء صباح شريف  .1

 73 اميرة محسن ناجي  .2

 64 تركي عطية تاية  .3

 60 حسن هادي علوان  .4

 56 حسين باسم محمد  .5

 76 خالد ثامر حاش ي  .6

 64 نعاسدعاء نعمة   .7

 70 د فالح حياوي رع  .8

 90 زهراء كريم محمد علي  .9

 65 زينب حاكم حمد  .10

 80 سالي باسم طالب  .11

 52 سجى طه ياسر  .12

 68 عال فاضل مرزا  .13

 68 عالء حسين كمين  .14

 80 عمار جاسب عليوي   .15

 65 فاطمة سعد حميد  .16

 74 مصطفى عباس جعيلة  .17

 72 مفاز مازن حكمت  .18

 71 منى بشير عبادي  .19

 64 نرجس حاكم محمد  .20

 67 هالة هادي سعد  .21

 62 هبة كامل شعيوط  .22

 65 وئام كفاح حسن  .23

 59 ياسر ناصر حسين  .24
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 24/2/2202-20 للفترة  A222-ECC 7اسماء املشاركون في دورة كفاءة الحاسوب 

 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 51 تركي عطية تايه  .1

 52 خالد ثامر حاش ي  .2

 58 دعاء نعمة نعاس  .3

 60 رعد فالح سعد حياوي   .4

 51 زهراء كريم محمد علي  .5

 50 زينب حاكم حمد  .6

 52 سالي باسم طالب  .7

 59 عال فاضل مرزا  .8

 64 عمار جاسب عليوي   .9

 64 فاطمة سعد حميد  .10

 64 فاطمة علي انديو  .11

 63 مصطفى عباس جعيلة  .12

 69 مفاز مازن حكمت  .13

 57 نرجس حاتم مالك  .14

 52 هالة هادي سعد  .15

 50 وئام كفاح حسن  .16

 57 ياسر ناصر حسين  .17

 62 يوسف كوزان جبار  .18
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 24/2/2202-20للفترة من     للفترة EArb-7222  اسماء املشاركون في دورة كفاءة اللغة العربية

 

 الدرجة الثالثياالسم  ت

 67 أسماء صباح شريف  .1

 57 اميرة محسن ناجي  .2

 75 ايمان حبيب واش ي  .3

 78 تركي عطية تاية  .4

 68 حسن هادي علوان  .5

 61 حسين باسم محمد  .6

 62 حيدر علي موس ى  .7

 54 خالد ثامر حاش ي  .8

 72 دعاء نعمة نعاس  .9

 70 رعد فالح حياوي   .10

 57 زهراء كريم محمد علي  .11

 68 زينب حاكم حمد  .12

 75 سالي باسم طالب  .13

 53 سجى طه ياسر  .14

 76 عال فاضل مرزا  .15

 61 عالء حسين كمين  .16

 68 عمار جاسب عليوي   .17

 68 فاطمة سعد حميد  .18

 51 ارفاطمة واثق عم  .19

 61 حكمتمفاز مازن   .20

 53 نرجس حاتم مالك  .21

 83 هالة هاجر سعد  .22

 69 هبة كامل شعيوط  .23

 66 وئام كفاح حسن  .24

 72 ياسر ناصر حسين  .25

 81 يوسف كوزان جبار  .26
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