
 81/3/9182بتاريخ  اللغه االنكليزيةاسماء الطلبة المجتازين الختبار كفاءة 

 9من  8الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 احمد غازي حمود الحمداني 1

 اشراق سعدون جري البهادلي 2

 الحسن علي كاظم الشرشاوي 3

 الحسن مضر عبد الحسين االمارة 4

 الحوراء علي جعفر االسدي 5

 امنه نوري علي العامري 6

 ايات خالد سالم الفريح 7

 ايمان سامي طاهر اللعيبي 8

 القطرانيايمان محمد عبد الرضا  9

 ايه علي زايد الربيعي 10

 بسام عمران خضير الحجاج 11

 بيادر عبد هادي االبراهيم 12

 حسن بشير عبد الزهره الجاسم 13

 حسين علي عبد الحسن الساعدي 14

 حيدر سهيل نجم الحسيناوي 15

 حيدر محمد عبد الحميد الراوي 16

 داود عبد الكريم عبود الفرج 17

 دعاء اكرم خلف الحويدر 18

 دعاء محمد خليفة الراشد 19

 رغد عيسى عبد البصري 20

 رنا عبد هللا محمد مظفر 21

 رنا هاشم عدنان شويرد 22

 رؤى عبد هللا صبيح الكناني 23

 اسم الطالب ت

 زهراء ياسين عيسى العيسى 24

 زينب حسين عالوي العثمان 25

 زينب عبد االمام مجيد ال علي 26

 زينب عبد الحكيم حيدر المياحي 27

 ساره رعد مكي العذاري 28

 ساره عبد العظيم عبد الكريم مظفر 29

 شهد عدنان عبد اللطيف الجمعه 30

 شهد محمد نجيب محمود الزوبعي 31

 صفاء كاظم جمعة المرعاوي 32

 عبد النبي مطر جاسب المالكي 33

 عالء اسماعيل سعود المراد 34

 مسلم عبد الحسين الحلفيعالء  35

 علي داخل مفتن الحجاج 36

 علي عبد الرحمن مهدي جبران 37

 علي قدوري والي المالكي 38

 غدير خضر حمود الخرساني 39

 غفران عباس رشك الموزاني 40

 فاطمه عباس رشك الموزاني 41

 فاطمه محمد عبد الزهره الحصار 42

 فرقد فرحان حميد الحجاج 43

 كريمه عارف جالل عارف 44

 لطيف صاحب ثامر الفتالوي 45

 محمد حلو خلف الفرطوسي 46
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 9من  9الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 محمد علي موسى سالم مياح 47

 مرتضى حليم شعيت الصالحي 48

 مريم حسن عبد الصاحب المذحجي 49

 مقداد رائد جاسم المياحي 50

 منتهى عبد الحميد ناصر السعدون 51

 المنصوري مها جواد نصار 52

 هاله وليد احمد االحمد 53

 هبه ياسين عبد هللا المكركش 54

 هدى شاكر فرحان الخويلدي 55

 هدى كاظم عيسى الموسوي 56

 هدى كامل عبد علي الصرايفي 57

 


