
 21/3/1122ر كفاءة اللغه العربية بتاريخ الطلبة المجتازين الختبااسماء 

 1من  2الصفحة 
 

 االسم ت

 ابتسام احمد جارح المالكي 1

 احسان قاسم جواد المحمداوي 2

 احمد مردان حمود البدران 3

 احمد هاشم هاشم الدبي 4

 اديان خالد سعد الغزاوي 5

 امجد حميد صالح الفائز 6

 اميمة عبد الحميد ثجيل الفريجي 7

 انسام خالد نعمة السعد 8

 ايات صالح احمد الغريب 9

 ايسر حسين عنيد الزيدي 10

 ايالف عبيد فالح سالم 11

 أمجد غياض عبد هللا الجوراني 12

 أيناس حميد مجيد السلمان 13

 باسم عبدالزهره جمعه الديراوي 14

 بان عادل قاسم العبيد 15

 تبارك حسن ناصر البوسليمي 16

 تضامن صباح يونس مال هللا 17

 ثراء حاتم شاكر الربيعي 18

 جمانه حنظل حميد التميمي 19

 جنان رعد عبد الجبار الحزبه 20

 جنان صافي عبد العكله 21

 جنان محمد فياض الركابي 22

 حامد حميد عبود ال مبارح 23

 حرير زكي محمد المطوري 24

 حسن هاشم طعمه البطاط 25

 االسم ت

 حسين مازن محمد كنعان 26

 حسين يوسف علي العباد 27

 فرحان الصكر حال حسن 28

 حنان كريم حنون العيدان 29

 حنان مجيد عبد العبود الناصري 30

 خديجة عواد طالب الشحرور 31

 خلود عبد الكريم حسين التميمي 32

 رسل حميد كاظم الساعدي 33

 رسول جلوب هليل البهادلي 34

 رغد عيسى عبد البصري 35

 رنيم عبد الكريم لفته المناصير 36

 سالم سوادي الحلفيرنين  37

زرقاء محمد علي موزان  38
 الساعدي

 زهراء محمود حسين الحجاج 39

 زينب حسن فرحان الصكر 40

 زينب ضياء اسماعيل السميع 41

 زينب محمد سلمان المعارج 42

 زينه هاشم عبد الواحد المويل 43

 سارة باسم طاهر الياسري 44

 سالم داخل راشد الصالحي 45

 منصور عدالن الشبشب ساهره 46

 سجاد جميل ناصر البعاج 47

 سجى صباح حبيب العباسي 48

 سعد قاسم ضعيف المهنه 49

 سالم صالح حسين الهاشم 50
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 1من  1الصفحة 
 

 االسم ت

 سلمان داود طالب التميمي 51

 شذى عباس محسن الفريجي 52

 صدام مطشر علوان البلعوطي 53

 صالح حسن علي السعد 54

 التميميضحى خلف شيال  55

 ضمياء سالم جبار االسدي 56

 ضياء سلمان فاضل الموسوي 57

عبد الزهره فالح حرب  58
 الصيمري

 عال جواد ناجي العطبي 59

 عالء اسماعيل سعود المراد 60

 عالء مسلم عبد الحسين الحلفي 61

 علي خلف منصور المياحي 62

 علي قدوري والي المالكي 63

 الغانميعلي محسن محيبس  64

 علياء باسم عبد فاضل الجبر 65

 فاتن عصام حسين الدوغجي 66

 فاضل حمود شباكي البيضاني 67

 فاطمه عبد الرضا صالح العلي 68

 كاثرين عوده صبيح المالكي 69

 كاظم سامي صبري مزرعاوي 70

 كاظم الزم باشخ الخشاتي 71

ماجد عبد الستار عبد الجبار  72
 العباس

 حبيب طة الديراويمحمد  73

 محمد حسن محمد العبودي 74

 االسم ت

 محمد عدنان عبد الزهره الكوام 75

 مروة خليل نعمه السعيدي 76

مقداد عبد الغفار حميد  77
 المعبراوي

 منهل خير هللا محمد المهنا 78

 مهند خالد راضي كنعاني 79

 موفق جميل مهدي الحمداني 80

 الحميد موفق فيصل عبد الحميد 81

 مؤيد ابراهيم علي البكشي 82

 ميثاق باقر لفته الصالحي 83

 ميثاق حافظ نعمه العبيد 84

 ناهده رعد حسن الحنون 85

 نجاة جليل نون الخفاجي 86

 ندى صبيح الزم المياح 87

 ندى كاظم مهدي الكطراني 88

 نور عبد الكريم كاظم المرهج 89

 نور محمد جمعه الموسوي 90

 هدى ياسر محمد الشهاب 91

 واثق حامد عبد الشحرور 92

 وفاء ابراهيم رمضان الهر 93

وليد عبد الحسن بشيت  94
 البيضاني

 ياسر وصفي عوده الدنين 95

 يحيى حسين عبد علي البنك 96

 


