
 اللغه العربية ةطلبة الدراسات العليا المجتازين الختبار كفاءاسماء 
 5/3/9102بتاريخ 

 9من  0الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 احمد جاسم عباس العيدان 0

 احمد حسين جاسم الدراجي 9

 احمد حسين عبد الرؤوف المطوري 3

 احمد عطا فرعون المزعل 4

 احمد فؤاد عبد الجليل العلي 5

 اخالص عبد الحسن عزيز الربيعي 6

 اديان علي ياسين الحسن 7

 اسراء راضي عبد الحسين الحمود 8

 حسين العطبياسراء كامل  2

 افتخار قاسم محمد العباده 01

 امنه جواد كاظم العامري 00

 انفال علوان عبد النبي التميمي 09

 ايات سعد مصاول االسدي 03

 ايمان عبد جاسم الفرحان 04

 أحمد جادر رحيمة الفتله 05

 ثريا مسلم يحيى مال هللا 06

 جمال نوري علي القطراني 07

 االمارةحذيفة نجم خزعل  08

 حسن أمين جري الحلفي 02

 حسن عودة عبد هللا الصكر 91

 حسين بصو صافي الربش 90

 حسين حسحوس عبيد الشهاب 99

 حوراء قاسم منور الفريجي 93

 خولة نعيم حمود الزيدي 94

 اسم الطالب ت

 رانية عودة علي الموسوي 95

 رجاء خلف منصور المياحي 96

 الدوغجيرغد جواد كاظم  97

 رنا تحسين كاظم الخياط 98

 رونق ثامر كاظم البوهاني 92

 رؤى منصور سعدون الحجاج 31

 رياض علي محسن المياحي 30

 زمن سلمان رحيم المصبوب 39

 زهراء صالح نفل كنكون 33

 زهراء كاظم عبد النبي الشاوي 34

 زيد لؤي مهدي السلماني 35

 ساره حكمت مطشر الخفاجي 36

 ساره عبد العظيم عبد الكريم مظفر 37

 ساره كريم محمد زركاني 38

 سرى فاضل عبد اللطيف الرمضان 32

 سالم صالح حسين الهاشم 41

 سمر هادي عبداالمام العيداني 40

 سها حسن داود ال شيخ نجم 49

 شداد عباس صالح العتكي 43

 صابرين طعمه عيدان الموزان 44

 المنصوريصبا انتصار محمد علي  45

 صفا محمد حسن الرزن 46

 صفاء عبد النبي درويش المياحي 47

48 
صهيب عبد اللطيف عبد القادر 

 األنصاري
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 9من  9الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 ضحى اسعد جدوع الحلفي 42

 ضحى محمد عبود العطبي 51

 طارق هادي عبد الحسين سريح 50

 عصام زكي عبادي العيداني 59

 العليعال ابراهيم عبد الرزاق  53

 عال ناصر ظاهر الباهلي 54

 علي حازم دحام شبيب 55

 علي صكبان سعدون سعدون 56

 غيداء مهدي اكطامي المالكي 57

 فاتن سالم حنون الكطراني 58

 فادية وليد مجيد الحلفي 52

 فاضل عزيز محسن السلمان 61

 فاطمه رعد صالح الزرقاني 60

 فخريه عبيد موسى الجبوري 69

 كاظم ناصر كاظم الشاوي 63

 كفايه نمر خلف البوسويلم 64

 كوثر صالح ذنون الثامري 65

 لينا عالء موسى الكاظم 66

 محمد عبد الكريم صالح الموسوي 67

 محمد عبد المهدي شنان الفرطوسي 68

 محمد علي موسى سالم مياح 62

 محمد نوري جازع العلوي 71

 مرتضى ابراهيم سواد المياحي 70

 مروة جواد كاظم الحلفي 79

 اسم الطالب ت

 مروى فالح فرهود البوهميم 73

 مشتاق خضير شويش الزيايده 74

 منار محمد عامر الحاج جاسم 75

 منتهى كريم جاسم البهادلي 76

 منى عبد الستار فيصل السعد 77

 مؤمن طاهر حسان الحمودي 78

 ميس فرات محمد الهالل 72

 النهيو ندى عدنان جواد 81

 نرمين ثامر مهجر المسافرة 80

 نسرين محمد عباس الغدير 89

 نوال خالد زبين الفضلي 83

 نور حسن بدر المايد 84

 نيفين انور عبد هللا المذحجي 85

 نيفين نصيف جاسم عباده 86

 هبة فاضل عبد هللا الحلفي 87

 هدى عبد الرحيم احمد احمد 88

 الفالحهديل عبد الكريم فاضل  82

 هديل نجم عبدجاسم الجاسم 21

 هناء علي نعيم اليوجد 20

 ورود حميد عبد المالكي 29

 وئام طعمه عيدان الموزان 23

 يسرى شاكر عبد الزهره الهويشم 24

 يعقوب نفاوة ثكب المالكي 25

 


