
 22/4/2102بتاريخ  كفاءة اللغه االنكليزيةلطلبة المجتازين الختبار ا اسماء

 2من  0الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 احمد حميد صالح الديراوي 1

 احمد رياض رسمي عواد 2

 احمد عبد الرزاق احمد باهلي 3

 احمد نواب هاشم المالكي 4

 ازهار سامي عبد الكريم السوادي 5

 اسراء فالح ثاني الثويني 6

 اسيل جاسم محمد العبد السيد 7

 انغام خزعل جبار السوداني 8

 ايات عامر حسان الحمودي 9

 ايمان حميد مجيد موسوي 10

 ايمان عباس قاسم ديراوي 11

 ايناس خضر خليل العلي 12

 أحمد يونس كريم الزوير 13

 أنسام حليم خضير المزيرعاوي 14

 أيمان نعيم شعير العفراوي 15

 آيه عبد االمير صمد البصيري 16

 تبارك حيدر هاشم الحجاج 17

 جاسم سعدون صالح الناجي 18

 جنان عبد الرضا رسن المالكي 19

 حازم نعيم وهيب الشويلي 20

 حسن أمين جري الحلفي 21

 حسين علي خلف المالكي 22

 الطالباسم  ت

 حيدر عبد علي ابراهيم العلي 23

 خضير مطشر طيب الكناني 24

 دعاء حسن عبيد المياحي 25

 دعاء عماد صابر المنصوري 26

 دنيا محسن طاهر المالكي 27

 رسل عادل سلمان السوداني 28

 رفاه خضير عباس الجنابي 29

 زهراء سليم حسن الحمراني 30

 زهراء علي حسين الزهيري 31

 زينب سعيد حبيب الحراك 32

33 
زينب عبد االمير عبدالرضا 

 العبدهللا

 سالي شاكر عبيد الدراجي 34

 سليم فلحي مونس الفليح 35

 سوزان خليل رزوق الحاج جاسم 36

 سيالف صالح شهاب الموسوي 37

 سيماء جواد كاظم الدبوني 38

 شذى صالح عبد القادر اليعقوب 39

 صبا حسين علي الراشد 40

 صفا بهجت عبد الحسن العبودي 41

 صفاء محمدجواد جادر الضاحي 42

 ضحى رعد عبد الوهاب البهيجي 43

44 
ضحى عبد الواحد راضي 

 الشميالوي
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 2من  2الصفحة 
 

 الطالباسم  ت

 عروبة هليجي محمد الساعدي 45

46 
عال عبد الكريم محمد جواد 

 المطاوعة

 عالء ضاحي خليفه الحيدري 47

 علي حسين علي الحساني 48

 علي حسين علي المساعد 49

 علي حسين عيدي المالكي 50

 عمار محسن والي البو فياض 51

 فالح حسن عباس المرياني 52

 كرار كاظم فندي الشنين 53

 محسن ناصر بجاي الحاوي 54

 محمد ذياب خليف البعالوي 55

 محمد عبد الرضا حمود المنتشي 56

 محمد عبد الكاظم مزهر الحجاج 57

 محمد موسى سفيح البهادل 58

 مريم حكمت يعقوب عجو 59

 مهند محسن مرزوك الجابري 60

 نور الهدى حسين فالح الشاوي 61

 نور عبد الكريم علي العيداني 62

 هدى حسن عبد الخفاجي 63

 هدير سمير فليح القناص 64

 هديه مونس سنيد المرياني 65

 هيا خزعل جبار السوداني 66

 الطالباسم  ت

 هيام كريم مطلك المالكي 67

 وردة جبار كريم المالكي 68

 وسام نوري عبد الحسين سيالوي 69

 وفاء عباس شنشل البومحمد 70

 يوسف عبد هللا علي العبد هللا 71

 يوشع صغير غالب المزيعل 72

 


