
 8/4/9102بتاريخ  اللغه االنكليزيةاسماء الطلبة المجتازين الختبار كفاءة 

 9من  0الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 ابرار صباح جاسم شليان 1

 اسامه عبدالكاظم مري المنصوري 2

 اسعد صبري مجيد الصلحاوي 3

 اسيل غانم حنون الزعيبل 4

 اطياف حميد فاضل العلي 5

 اماني عبد االمام محمد الصافي 6

 امنه هاشم محمد الموسوي 7

 ايسر حسين عنيد الزيدي 8

 ايمان علي طالب البوسلمي 9

 ايه هاشم عاشور الحريص 10

 أسراء قاسم صالح القناص 11

 آيات علي جاسم الشمخاني 12

 بدر عالء سامي الحاجم 13

 بهاء الدين فريد ماضي الزاملي 14

 حسين علي جابر الموسوي 15

 حيدر شاكر عباس العامر 16

 حيدر شريف محسن ال حمد 17

 خير هللا محمد خالوي الزركاني 18

 رجاء محمد عبد اللة الكنعاني 19

 رويده مشتاق هشام الجزائري 20

 زهراء جعفر عبيد الكعبي 21

 زهراء عبد هللا مزعل الفيصل 22

 زينب عبد الكريم احمد البعاج 23

 اسم الطالب ت

 زينب عبد الواحد شايع الفار 24

 سارة عبد الرزاق عبد السواد 25

 سارة محمد مهدي حمد المحمد 26

 سجى سجاد عبد الحسن الحجاج 27

 سجى عصام عبدالرضا الغرة 28

 سعد حسن عطاب الحسين 29

 سماح ياسين طه الطه 30

 سيف محمد ياسين االبراهيمي 31

 شذى عباس محسن الفريجي 32

 شيماء صادق احمد الخضر 33

 ضي عبد الستار جلوب المالكي 34

 عباس خالد راضي الكرامشه 35

 عبير منحر ناصر الجابر 36

 علي رسن محمد المحمداوي 37

 علي مصطفى كامل الرمضان 38

 علي نور مهدي الياسري 39

 غفران ارضوي علوان المولى 40

 فاطمه كامل جمعه الدراجي 41

 كاظم نور مهدي الياسري 42

 كرار خليل ابراهيم العلي 43

 لمياء عبد الستار نجم العباس 44

 ليث خير هللا زيارة السامر 45

 ماجد احمد كاظم النصار 46
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 الطالباسم  ت

 محمد عبد االمير كاظم حمدي 47

 مريم وهب عزيز الطليباوي 48

 مسره عبد الباسط محمد وليمسن 49

 منار ياسين طه الطه 50

 موفق فيصل عبد الحميد الحميد 51

 نبأ عبد الوهاب عبد الرزاق سنيسل 52

 نجوان حسن سبع الشاوي 53

 ندى عدي كريم بهية 54

 نور ضياء عيسى التميمي 55

 نور علي ظاهر الزعبل 56

 نور فرحان عبد الغزي 57

 هالة عبد الغفار محمود السماعيل 58

 هبه عامر عيسى الجعفري 59

 هدى حازم نوري العلي 60

 وسن فؤاد فاضل الرفاعي 61

 


