
 11/3/9112بتاريخ  للغه االنكليزيةااسماء الطلبة المجتازين الختبار كفاءة 

 9من  1الصفحة 
 

 الطالباسم  ت

 ابراهيم احمد جواد الغرفي 1

 ابراهيم هاشم مسلم البطاط 2

 امير غني عبد عون الصبي 3

 أديان علي مزبان الحالف 4

 آمال ماجد خلف أالمارة 5

 بان عالء عمر محمد 6

 بيداء رزاق حسين الزيدي 7

 ثريا مسلم يحيى مال هللا 8

 جمانه حنظل حميد التميمي 9

 حسام الدين سلمان رجب الزين 10

 حسام جاسم محمد الصيمري 11

 حسن صبيح خلف الطائي 12

 حنين علي عبد الشبيب 13

 حنين مهدي جاسم العبد العالي 14

 خليل كاظم كاطع الساعدي 15

 داليا منذر نعيم الداود 16

 دعاء سهيل عبود السهيل 17

 دينا نبيل احمد المطلك 18

 رسول جلوب هليل البهادلي 19

 رنيم عبد الكريم لفته المناصير 20

 زرقاء محمد علي موزان الساعدي 21

 الطالباسم  ت

 زينب حسام عبد علي الناصر 22

 زينب فاضل صلبوخ الساعدي 23

 زينه هاشم عبد الواحد المويل 24

 ساهره منصور عدالن الشبشب 25

 سجاد جميل ناصر البعاج 26

 سجى محمد كاظم جواد الخرساني 27

 سمر حميد مجيد الحسيني 28

 شغاف دحام عبد الرضا العلي 29

 عباس حميد داخل الالمي 30

 عباس فضل علي الهاني 31

 عال جبار صالح الكعبي 32

 عال عبد الجبار منديل ابراهيم 33

 علي حسين علي العبدالحسن 34

 عمار عبد االمير حمزه الحسن 35

 فادية وليد مجيد الحلفي 36

 فاطمه برزان سلمان الموحي 37

 فالح حسن جهيل العيداني 38

 فيد فاضل حسين الدراجي 39

 كرمل قاسم محمد اسماعيل 40

 كوثر اياد حسن حسب 41

 لميس سالم عبد الحسين القرناوي 42



 11/3/9112بتاريخ  للغه االنكليزيةااسماء الطلبة المجتازين الختبار كفاءة 

 9من  9الصفحة 
 

 الطالباسم  ت

 لؤي عبد الواحد شهاب زنكور 43

 مالك رزاق عبد العالي الحلفي 44

 محمد عدنان عبد الزهره الكوام 45

 محمد علي عبد الحسين اللفته 46

 مدين عبد الجبار مرير ال جوده 47

مروة عبد الرؤوف حسن  48

 البوسويلم

 مريم نافع رحيم الجابري 49

 مصطفى احمد جواد الغرفي 50

مصطفى مفيد عبد الحميد عبد  51

 العالي

 منتهى كريم جاسم البهادلي 52

 مؤيد خزعل غصاب المالكي 53

 ميثاق ابراهيم عبود العطبي 54

 هالة حميد مجيد الحسيني 55

 هبة عبد الكريم خميس آل خالد 56

 هدى جبار سعيد النصيراوي 57

 هدى صبيح مهدي الدراجي 58

 وديان فليح حسن ال عباس 59

 ياسمين علي حسين آسيامر 60

 


