
 الحاسوبكفاءة  الختبار  المجتازينالطلبة اسماء 
 )الوجبة الثالثة(

 3من  1الصفحة 
 

 االسم ت

 احمد حسين جاسم 1

 احمد عباس عبيد 2

 احمد عبد القادر عبد هللا 3

 احمد عبد الكريم علي 4

 احمد نجم عبود 5

 ازهار عبد القادر صالح 6

 ازهار ياسين عبد الحسين 7

 اساور عامر عبد هللا 8

 افنان حسين عباس 9

 افنان كامل جاسم 10

 اكرم مالك محيسن 11

 الهام علي جبر 12

 امجد حميد صالح 13

 انتصار موحي عودة 14

 انوار طالب عبد الواحد 15

 ايات خالد سالم 16

 ايالف عبيد فالح 17

 أبراهيم كاظم قاسم 18

 أمنة مجيد عبد الكريم 19

 أيناس حميد مجيد 20

 بدريه علي حسين 21

 بشرى فاضل اسماعيل 22

 بالسم جارح عبد الحسن 23

 بلسم جعفر علي 24

 بنان باقر هاشم 25

 بيادر داود سلمان 26

 االسم ت

 بيداء محمد جواد مجيد 27

 تبارك حسن ناصر 28

 تحسين علي حسين 29

 تضامن صباح يونس 30

 جالل عباس رمضان 31

 جالل عبد الصاحب حسين 32

 جنان محمد فياض 33

 جنان نصوري احمد 34

 حاتم حسن جاتول 35

 حسن صبيح خلف 36

 حسين حسن صيوان 37

 حسين علي حسين 38

 حسين مازن محمد 39

 حسين محسن عبدالنبي 40

 حسين يوسف علي 41

 حمود مسير جبر 42

 حنين عبد الكريم دغالوي 43

 حوراء كاظم ثاني 44

 خلود حمود سهر 45

 خلود عبد الكريم حسين 46

 داود سلمان حسن 47

 دعاء محمد خليفة 48

 رغد كمال ابراهيم 49

 ريم هادي قاسم 50

 زبيده انور احمد 51

 زهراء عباس عبد النبي 52



 الحاسوبكفاءة  الختبار  المجتازينالطلبة اسماء 
 )الوجبة الثالثة(

 3من  2الصفحة 
 

 االسم ت

 زهراء محمود حسين 53

 زين الدين سعيد عبد الرحمن 54

 سارة مؤيد سليم 55

 سامر كامل عبدالكريم 56

 سجى خليل ابراهيم 57

 سجى كريم جاسم 58

 سرى عبد الكريم عبد هللا 59

 سعد كامل عبد علي 60

 سعد مولى عبد هللا 61

 سالم صالح حسين 62

 سلمان احمد سلمان 63

 سلوى حسين مزعل 64

 سلوى عقيل فليح 65

 شذى مجيد عبد هللا 66

 شيماء فاضل عباس 67

 صادق جعفر طالب 68

 رحيم حماديصباح  69

 ضحى خضير جابر 70

 ضحى خلف شيال 71

 ضمياء سالم جبار 72

 ضياء سلمان فاضل 73

 طه عدنان طه 74

 عبد الحميد ريسان ابو الهيل 75

 عبد الزهره فالح حرب 76

 عزيز علي قاسم 77

 عصام محمد علي عبد الكريم 78

 االسم ت

 عقيل لفتة محمد 79

 عال محمد عبد الكاظم 80

 علي زبون سلمان 81

 علي سامي عباس 82

 علي عبد الرزاق مهودر 83

 علي عبد الرضا مهدي 84

 علي مالك ترياك 85

 عمر صالح عبد القادر 86

 فاتن حسين عبد الكريم 87

 فاتن عصام حسين 88

 فادية عبد الكريم بجاري 89

 فاضل عزيز محسن 90

 فراس فتحي علي 91

 قيصر قاسم جابر 92

 كاثرين عوده صبيح 93

 كاظم الزم باشخ 94

 لميه علي جاسم 95

 ليث عالء كاطع 96

 محسن نايف شبيب 97

 محمد حسين محمود عبد النبي 98

 محمد صادق عبد الهادي 99

 محمد كاظم خضير 100

 محمد هالل عبد هللا 101

 محمد هالل عبد هللا 102

 مسرة غسان عبد الكريم 103

 عادل عيسى مصطفى 104



 الحاسوبكفاءة  الختبار  المجتازينالطلبة اسماء 
 )الوجبة الثالثة(

 3من  3الصفحة 
 

 االسم ت

 مصطفى محسن كرافه 105

 منار محمد عامر 106

 مناف عبد الصمد مصطفى 107

 ميادة حسين احمد 108

 ميار احمد نعمه 109

 ميثاق باقر لفته 110

 ميساء بناي زبيري 111

 نجالء حسين محمد 112

 نرمين ناصر عبد الجليل 113

 نضال حسن صيوان 114

 االسم ت

 نور احمد عبد هللا 115

 نور صباح كاظم 116

 نور عبد الكريم كاظم 117

 نور عبد هللا عبادي 118

 هدى عبد الرحيم احمد 119

 هيله مالك سبتي 120

 وجدان زكي حسين 121

 وجدي صباح عبد الرزاق 122

 وسام صباح ياسين 123

 وئام مهدي اكطامي 124
 

 


