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 2022-3-10-6للفترة من      A8222-EEC اسماء املشاركون في دورة كفاءة اللغة اإلنكليزية  

 الدرجة االسم الثالثي ت

 61 اسراء امر كاظم  .1

 66 اسيل حسين عطية  .2

 79 الهام عبد هللا حسوني  .3

 76 ايالف عبد الجبار عبد الرسول   .4

 75 ايالف عيدان طاهر  .5

 68 ايالف هادي عبادي  .6

 67 حسن رحيم عويد  .7

 63 حسين شهيد مطشر  .8

 64 حيدر حسين جبار  .9

 65 زهراء محمد داخل  .10

 66 زينب رعد حسن  .11

 68 زينب عبد امللك جعفر  .12

 74 زينب محسن فالح  .13

 75 زينة اياد جبار  .14

 60 صفاء عقيل عبد الهادي  .15

 66 ضحى رحمن عبد  .16

 65 علي جاسم فرحان  .17

 61 غفران مهدي كشيش  .18

 65 فاطمة برهان عبد الحسين  .19

 66 كرار حسن دوخي  .20

 65 كرار حيدر كاظم  .21

 64 كرار فالح جليل  .22

 75 محمد رحيم عباس  .23

 76 محمد عبد الحسين رجيوي   .24

 60 محمد عبد الرضا عبد الجليل  .25
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 69 منتظر ماجد عبد الحميد  .26

 67 ناجح حامد فلغوص  .27

 78 نهرين رسول كاظم  .28

 67 هدى حسين كنان  .29

 

 

 2022-3-10-6من للفترة  A8222  -ECC    اسماء املشاركون في دورة كفاءة الحاسوب

 

 الدرجة االسم الثالثي ت

 73 احمد عبد الرضا فجيج  .1

 58 الهام عبد هللا حسوني  .2

 56 ايالف عبد الجبار عبد الرسول   .3

 66 ايالف عيدان طاهر  .4

 51 ايالف هادي عبادي  .5

 66 حسين رحيم عويد  .6

 50 حسين شهيد مطلك  .7

 50 حيدر حسين طة  .8

 56 زهراء محمد داخل  .9

 50 زينب رعد حسن  .10

 56 زينب عبد امللك جعفر  .11

 58 زينة اياد جبار  .12

 55 صفاء عقيل عبد الهادي  .13

 50 عواطف وادي ردام  .14

 52 فاطمة برهان عبد الحسين  .15

 51 كرار حيدر كاظم  .16

 51 محمد رحيم عباس  .17

 63 محمد عبد الرضا عبد الجليل  .18

 50 كاظم فليحمحمد   .19

 51 نهرين رسول كاظم  .20

 50 هدى حسن كنان  .21
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 2022-3-10-6من  A8222-EArb  اسماء املشاركون في دورة كفاءة اللغة العربية

 الدرجة االسم الثالثي ت

 74 احمد عبد الرضا فجيج  .1

 55 اسيل حسين عطية  .2

 63 الهام عبد هللا حسوني  .3

 65 ايالف عبد الجبار عبد الرسول   .4

 77 ايالف عيدان طاهر  .5

 63 ايالف هادي عبادي  .6

 77 حسين رحيم عويد  .7

 51 حسين شهيد مطشر  .8

 74 حيدر حسين جبار  .9

 58 زهراء محمد داخل  .10

 52 زينب رعد حسن  .11

 84 زينب عبد امللك جعفر  .12

 51 زينب محسن فالح  .13

 70 زينة اياد جبار  .14

 68 صفاء عقيل عبد الهاي  .15

 55 ضحى رحمن عبد  .16

 52 علي جاسم فرحان  .17

 75 علي جاسم كاطع  .18

 51 غفران مهدي كشيش  .19

 63 برهان عبد الحسينفاطمة   .20

 69 كرار حسن دوخي  .21

 55 كرار حيدر كاظم  .22

 52 كرار فالح جليل   .23

 74 محمد رحيم عباس  .24

 55 محمد عبد الرضا عبد الجليل  .25

 55 محمد عبدالحسين رجيوي   .26

 54 منتظر ماجد عبد الحميد  .27

 50 نهرين رسول كاظم  .28

 60 هدى حسين كنان  .29
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