
 اسماء الطلبة المجتازين الختبار كفاءة اللغه االنكليزية
 )الوجبة الرابعه(

 2من  1الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 احمد حسين جاسم 1

 احمد عبد القادر عبد هللا 2

 احمد عباس عبيد 3

 ازهار ياسين عبد الحسين 4

 اسيا علي هادي 5

 انتصار موحي عودة 6

 انوار طالب عبد الواحد 7

 ايمان عبد الحسين حسن 8

 أبراهيم كاظم قاسم 9

 أمنة مجيد عبد الكريم 11

 اسماعيلبشرى فاضل  11

 بالسم جارح عبد الحسن 12

 بلسم جعفر علي 11

 بنان باقر هاشم 14

 بيداء محمد جواد مجيد 15

 تبارك حسن ناصر 16

 تحسين علي حسين 17

 جالل عباس رمضان 18

 جالل عبد الصاحب حسين 19

 جنان محمد فياض 21

 حسام محمد محسن 21

 حنين عبد الكريم دغالوي 22

 سلمان حسنداود  21

 رحاب نوري لفته 24

 زهراء عادل رحيمه 25

 اسم الطالب ت

 زهراء مسلم خضير 26

 زين الدين سعيد عبد الرحمن 27

 زينب عالء عبد الباقي 28

 زينب بريس دواس  92

 سرى عبد الكريم عبد هللا 11

 سرى فاضل عبد اللطيف 11

 سالم صالح حسين 12

 سلمان احمد سلمان 11

 شذى مجيد عبد هللا 14

 شيماء فاضل عباس 15

 صادق جعفر جاسم 16

 صادق جعفر طالب 17

 صباح رحيم حمادي 18

 ضحى خضير جابر 19

 ضحى خلف شيال 41

 ضياء سلمان فاضل 41

 عبد الزهره فالح حرب 42

 عبد هللا محمد راضي 41

 عزيز حسين عزيز 44

 عزيز علي قاسم 45

 عالء جابر شري 46

 علي زبون سلمان 47

 علي سامي عباس 48

 علي عبد الرضا مهدي 49

 عمر صالح عبد القادر 51



 اسماء الطلبة المجتازين الختبار كفاءة اللغه االنكليزية
 )الوجبة الرابعه(

 2من  2الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 فاتن حسين عبد الكريم 51

 فاضل عزيز محسن 52

 فراس فتحي علي 51

 قيصر قاسم جابر 54

 اسم الطالب 55

 كاثرين عوده صبيح 56

 كاظم الزم باشخ 57

 ليث عالء كاطع 58

 محمد رحيم غريب 59

 محمد كاظم خضير 61

 محمد نوري جازع 61

 محمد هالل عبد هللا 62

 مصطفى محسن كرافه 61

 مناف عبد الصمد مصطفى 64

 مها كاظم جاسب 65

 ميساء بناي زبيري 66

 نضال حسن صيوان 67

 نور احمد عبد هللا 68

 نور عبد هللا عبادي 69

 هند ثائر انس 71

 زكي حسين وجدان 71

 وئام مهدي اكطامي 72

 


