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 3/3/2022 – 27/2للفترة من      EEC-8222 اسماء املشاركون في دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية  

 الدرجة االسم الثالثي ت

 65 افراح عليوي جمي  .1

 63 اكرم كاطع عبيد  .2

 64 امل حيدر مزهر  .3

 61 ايالف صاحي عبدهللا  .4

 60 براق عبد الجبار حميد  .5

 62 بسمة احمد حسن  .6

 64 عيدان جليدحسام   .7

 63 حنين مهدي رويض ي  .8

 65 حوراء شناوة والي  .9

 67 حيدر رعد عباس  .10

 61 دنيا رعد فيصل   .11

 60 رفل عبد األمير محسن  .12

 76 زكريا زهير محمود  .13

 63 سجى يحيى سلمان  .14

 68 سرى عبد األمير زيون   .15

 73 صفاء عبد الحسن حمدان  .16

 74 علي عبد الحسن كاظم  .17

 61 علي محمد ناصر  .18

 60 فاطمة بندر وطبان  .19

 64 فهد فرحان مرجان  .20

 67 ليث علي عبد األمير   .21

 75 مرتض ى علي عبد الستار  .22

 65 مسلم ارحيم منشد  .23

 65 مصحف هشام داوود  .24

 62 منى عماد سرحان  .25

 65 مهند مناف ناجي  .26

 60 نور حسين مجدي  .27

 61 والء جبار محمد  .28

 68 يوسف كوزان جبار  .29
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 3/3/2022 – 27/2للفترة من  ECC-  8222    املشاركون في دورة كفاءة الحاسوب اسماء

 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 50 احمد عبد الحسين حسين  .1

 60 ازهار كتاب خضر  .2

 50 اسيا حسن هادي  .3

 50 اكرم كاطع عبيد  .4

 59 امل حيدر مزهر  .5

 59 ايالف صاحب عبد هللا  .6

 54 براق عبد الجبار حميد  .7

 51 ة احمد حسنلبسم  .8

 64 بشير عبد الجواد راهي  .9

 57 حسام عيدان جليد  .10

 53 حميدة قاسم هاشم  .11

 51 حوراء شناوة والي  .12

 58 حيدر رعد عباس  .13

 50 رجاء كاظم نجم  .14

 50 رفل عبد األمير محسن  .15

 50 زهرة جميل هدهود  .16

 64 زينب موس ى حسن  .17

 50 سجى يحيى سلمان  .18

 64 زيون سرى عبد األمير   .19

 59 سوزان حسن باقر  .20

 57 صفاء عبد الحسن حمدان  .21

 59 علي محمد ناصر  .22

 50 فاطمة بندر وطبان  .23

 53 فرقان علي جليل  .24

 66 ليث علي عبد األمير  .25

 54 جوانمحمد منصور   .26

 55 مرتض ى علي عبد الستار  .27

 64 مصحف هشام داوود  .28

 50 والء جبار محمد  .29
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 3/3/2022 – 27/2من   للفترة EArb-8222  اسماء املشاركون في دورة كفاءة اللغة العربية

 الدرجة االسم الثالثي ت

 52 احمد عبد الحسين حسين  .1

اطع عبيد  .2
َ
 55 اكرم ك

 71 امل حيدر مزهر  .3

 75 ايالف صاحب عبد هللا  .4

 74 ايالف علي حسين  .5

 69 بشير عبد الجواد راهي  .6

 87 عيدان جليدحسام   .7

 65 حنين مهدي رويض ي  .8

 65 حوراء شناوة والي  .9

 51 حيدر رعد عباس  .10

 52 رسل عبد الحمزة وحيد  .11

 72 رفل عبد األمير محسن  .12

 78 زكريا زهير محمود  .13

 66 زهرة جميل هدهود  .14

 79 زينب موس ى حسن  .15

 83 زينة علي حسين  .16

 77 سجى يحيى سلمان  .17

 64 سرى عبد األمير زيون   .18

 78 سوزان حسن باقر  .19

 61 صفاء عبد الحسن حمدان  .20

 52 علي عبد الحسن كاظم  .21

 52 علي محمد ناصر  .22

 55 فاطمة بندر وطبان  .23

 66 فرقان علي جليل  .24

 83 فهد فرحان حرجان  .25

 66 ليث علي عبد االمير  .26

 65 مرتض ى علي عبد الستار  .27

 62 مسلم ارحيم منشد  .28

 53 مصحف هشام داود  .29

 58 جعيلةمصطفى عباس   .30

 67 منتضر صاحب طه  .31

 61 نور الهدى موس ى حسن  .32

 52 والء جبار محمد  .33
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