
  اللغه االنكليزيةاسماء الطلبة المجتازين الختبار كفاءة 

 الوجبة الثانية()                                            
 

 3من  1الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 ابتهال عبد هللا حسين 1

 ابرار امير ظاهر 2

 اثير عامر حسين 3

 احالم خضير ياسر 4

 احمد بداي زغير 5

 احمد عبد الصمد حبيب 6

 احمد عطا فرعون 7

 احمد علي مالك 8

 احمد كريم وادي 9

 اخالص حياوي حسين 10

 اديان علي كحامي 11

 اديان علي ياسين 12

 اسعد جواد كاظم 13

 اسعد محمد زكي حسن 14

 اسيل ناظم كاظم 15

 اقبال عبد الكريم بدران 16

 اكرم مالك محيسن 17

 امال حسين شياع 18

 اماني جمال فاضل 19

 انسام مهدي صالح 20

 انغام احمد مصطفى 21

 انور قاسم عبدالنبي 22

 ايات صالح احمد 23

 ايات قاسم هاشم 24

 عبد الحسن ايمان طه 25

 اسم الطالب ت

 ايمان علي عبد الكريم 26

 ايمان فريد خزعل 27

 ايمان كاظم مال هللا 28

 ايمن زكي عبد الحميد 29

 بتول باسم مونس 30

 بتول خير هللا هاشم 31

 تبارك مهدي حسين 32

 جمانه محمد خلف 33

 حرير زكي محمد 34

 حسين رمضان عبد هللا 35

 الرحيم حسينحسين عبد  36

 حسين عوض جابر 37

 حسين كامل عبادي 38

 حسين كريم محمد 39

 حسين محسن عبدالنبي 40

 حميده عبد طعمه 41

 حنان زهراو حسن 42

 حنان كريم حنون 43

 حنين علي جمعه 44

 حوراء حسون كاظم 45

 حوراء سهيل عبد 46

 حيدر عبد الحسن كاظم 47

 حيدر يوسف عزيز 48

 خديجة عواد طالب 49

 دعاء عزيز حنون 50
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 3من  2الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 دينا علي ياسر 51

 رابعه تركي عبد هللا 52

 راضي محيسن يتيم 53

 رافد عبد الرحيم هاشم 54

 رائد محمد لزم 55

 رسل ابراهيم علي 56

 رقية احمد محسن 57

 رنا تحسين كاظم 58

 رند محمد احمد 59

 رواء رحيم يالي 60

 ريام قيس جاسب 61

 زينب بريس دواس 62

 زينب سالم كريم 63

 زينب عيسى هاشم 64

 زينب كاظم شاهين 65

 زينب مصطفى محمد رضا 66

 زينب ناجي عباس 67

 ساره حسن جالو 68

 ساره سمير صبيح 69

 سراب خلف عبد الكريم 70

 سعد كامل عبد علي 71

 سعيد سلمان انس 72

 سالم داود سلمان 73

 سمير اسماعيل خليل 74

 سها حسن داود 75

 اسم الطالب ت

 شمس الضحى عيسى جعفر 76

 شمس فتحي يوسف 77

 شهد هاني يوسف 78

 شهد وليد خالد 79

 صابرين طعمه عيدان 80

 صادق جعفر جاسم 81

 صالح كامل مهلهل 82

 ضحى محمد عبود 83

 ضحى محمد عبود 84

 طه عدنان طه 85

 محمد خضير عاتكه 86

 عباس جبار محمد 87

 عبد الجليل محمد عبد الجليل 88

 عصام محمد صبري 89

 عصام محمد علي عبد الكريم 90

 عقيلة رياض عبود 91

 عالء غازي سعدون 92

 علي جاسم محمد 93

 علي ستار جبر 94

 علي عبد االمير مهدي 95

 علي ماجد هادي 96

 علياء سامي سلمان 97

 خالد شريده غفران 98

 فاطمة هشام حسين 99

 فاطمه هاشم فلحي 100
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 3من  3الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 فتحي عبد االمير ياسر 101

 فيصل عبد الكاظم عبد الواحد 102

 ماجد عبد العزيز بناي 103

 مجيد شناوة سفيح 104

 محمد جبار حافظ 105

 محمد رسن عبد الجليل 106

 محمد سالم سلمان 107

 المهدي شنانمحمد عبد  108

 محمود نوري جاسم 109

 مرتضى زامل حطاب 110

 مرتضى علي مجيد 111

 مروة جواد كاظم 112

 مروه ميثم عبد الخالق 113

 مشتاق خضير شويش 114

 مشتاق فالح حسن 115

 مصطفى عبد االمير خضير 116

 مغارب محمد جادر 117

 مكرم جمال عباس 118

 ملوك منور كريدي 119

 منتظر محسن حبيب 120

 منتهى سلمان جواد 121

 ميثم نجم عبود 122

 نادين عبد الحسين جبار 123

 ناديه علي حسين 124

 ناهده رعد حسن 125

 اسم الطالب ت

 نجالء منصور عبد الحليم 126

 ندى عدنان جواد 127

 نوال عطوان صيوان 128

 نور عيسى علي 129

 نور ناجح يوسف 130

 ناجي حيدرنور  131

 نورس طالب يونس 132

 هدى انس عبد الرزاق 133

 هدى عبد الحسن مهدي 134

 هند قاسم صدام 135

 وسام صباح ياسين 136

 وفاء ابراهيم رمضان 137

 وئام طعمه عيدان 138

 يحيى هالل منسي 139

 


