
 61/4/9162بتاريخ  لغه العربيةالاسماء الطلبة المجتازين الختبار كفاءة 

 3من  6الصفحة 
 

 اسم الطالب ت

 ابتهال جاسم محمد النسفه 1

 ابرار صباح جاسم شليان 2

 اثار جبار عبيد العميري 3

 احمد راضي وطن االسدي 4

 احمد شاكر سعد االبريسم 5

 احمد نواب هاشم المالكي 6

 اسراء كاظم حاجم الهدابي 7

 اسماء هاني عاشور المعارج 8

 اسيل جاسم محمد العبد السيد 9

 امجد فوزي جاسب الشنيتر 10

 امنه هاشم محمد الموسوي 11

 ايات قاسم هاشم البوغرباوي 12

 اية باسل شهاب العرادي 13

 ايمان عقيل حسن عماره 14

 أحمد حسن شمير الفياض 15

 أسراء قاسم صالح القناص 16

 أنسام حليم خضير المزيرعاوي 17

 آمال ماجد خلف أالمارة 18

 آيات طالب هاشم السريح 19

 آيات علي جاسم الشمخاني 20

 بتول حسين عبد الحافظ السبتي 21

 بهاء الدين فريد ماضي الزاملي 22

 تحرير ناهض مجيد المنصوري 23

 جنه زهير عبد علي الحياني 24

 الطالباسم  ت

 حسن سعد شلك المطوري 25

 حنين عباس سالم الجاسم 26

 حيدر شاكر عباس العامر 27

 ختام محسن حنون االسدي 28

 خير هللا محمد خالوي الزركاني 29

 دعاء محمد عبد الصمد بني فهد 30

 رنا عبد االمير خلف القرناوي 31

 رنا عالء بدر الحسيني 32

 رياض جمعة محيسن البزوني 33

 زهراء عباس عبد النبي الدير 34

 زهراء عبدالرزاق طاهر الحجاج 35

 زهراء مسلم خضير التميمي 36

 زينب حازم كشيش العيسى 37

 زينب محمد علي عيسى الحمد 38

 زينب مير علي سالم الميرعثمان 39

 زينب ناجي عباس الناصر 40

 ساره احمد صبري المرهون 41

 ساره صباح عبدعلي الصبيح 42

 سجى سجاد عبد الحسن الحجاج 43

 سجى كريم جاسم التميمي 44

 سحر زكي مهجر السواد 45

 سرى كاظم عباس البندر 46

 سمارة محمدحسن وناس الركابي 47

 سمية حامد كاطع الياسري 48
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 الطالباسم  ت

 سيف محمد ياسين االبراهيمي 49

 شذى صالح عبد القادر اليعقوب 50

 شيماء صادق احمد الخضر 51

 شيماء محمدعلي محمد ابوخضر 52

 صبا حسين علي الراشد 53

 ضحى حكيم قاسم المصلوخي 54

 ضحى محسن سبتي الطالبي 55

 ضياء حسين رسن البهادلي 56

 ضياء شامل جبار المويل 57

 عباس خالد راضي الكرامشه 58

 عباس عون عبود الساعدي 59

 عبد المطلب هاشم حسن الدبون 60

 عبير محمد يوسف المناوي 61

 عزيز حسين عزيز البوسليمي 62

 عقيل يوسف عبدهللا العيداني 63

 عال اياد محمد عبيد 64

 علي باصو جابر العلي 65

 علي حسين عيدي المالكي 66

 علي رسن محمد المحمداوي 67

 علي عباس كثير السواعد 68

 علي عبد الرزاق مهودر الهاشم 69

 علي عواد حسن المياحي 70

 علي مالك ترياك المياحي 71

 علي ناجي حسين البخيت 72

 الطالباسم  ت

 علياء سامي سلمان صنكور 73

 علياء عباس ناظم المندالوي 74

 عمار اسعد عبد المجيد موسى 75

 فاطمة علي صالح الحلو 76

 فاطمه قصي خير هللا الكوام 77

 فاطمه وليد مجيد العيدان 78

 كاظم حسن جاسم المحمد 79

 كرار خليل ابراهيم العلي 80

 لينا ياسين علي الصافي 81

 ماجد احمد كاظم النصار 82

 محمد اياد محمد عبيد 83

 محمد باسم مهلهل عباده 84

 محمد سجاد كطافه الخزاعي 85

 محمد صادق عبد الهادي العباس 86

 محمد عبد الكاظم مزهر الحجاج 87

 محمد عدنان عبد الوهاب الطه 88

 محمد غازي خليفه فريجات 89

90 
محمد هارون صالح العلياوي البو 

 محمد

 مروه علي ناظم الغلطه 91

 مريم جاسم محمد االسدي 92

 مريم وهب عزيز الطليباوي 93

 مسلم محسن خضير المالكي 94

 مكرم جمال عباس البدران 95

 منى يعقوب عباس الزويني 96
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 الطالب اسم ت

 مها رعد كاظم الصباغ 97

 مهدي صالح نسيم السيمري 98

 مي خيرهللا علي المياحي 99

 ميثم ناصر فاضل العيدان 100

 نبأ عبد الوهاب عبد الرزاق سنيسل 101

 نبراس شوكي جليل الجراح 102

 نجوان حسن سبع الشاوي 103

 ندى عادل مهدي العامري 104

 نسرين غازي عبد النبي الشمالن 105

 نعمه زايد نعيثل الدراجي 106

 نور سعيد عبد هللا البطوشي 107

 نور ضياء عيسى التميمي 108

 نور عادل جاسم الخفاجي 109

 نور عيسى علي لفته 110

 هدى حسن عبد الخفاجي 111

 هديه مونس سنيد المرياني 112

 هنادي مشرف عبد العزيز التميمي 113

 هيله مالك سبتي الخلف 114

 وسن علي كاصد العويد 115

 وسن لؤي جاسم السالم 116

 وصال عدنان منصور الموسوي 117

 وئام عدنان موسى الموسوي 118

 يوشع صغير غالب المزيعل 119

 


