دورة كفاءة الحاسوب  -يوم اﻻحد 2022-1-9
ت
اﻷسم
ابراهيم حسن صاحب
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احمد حسن كاظم
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احمد لفته كاظم
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احمد محمد حميد
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احمد محمد فليح
5
اخﻼص شهاب احمد
6
اسراء رشيد عبد المحسن
7
اسﻼم نجاح ناجي
8
اﻻء حسن عبادي
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 10اليقين عﻼء سعد
 11امير حسنين عباس
 12اميره علي حسين
 13انتصار محمد علي
 14اياد سبحان عبيس
 15ايناس إبراهيم فليح
 16أسراء باسل حسن
 17أفراح هديب ضاحي
 18أمير رسول منذر
 19أمير كريم موسى
 20أنور ناجح شمران
 21بتول اكرم حسن
 22بشير مضر منعم
 23بنين حمزة جواد
 24بهاء رعد محمد
 25بيداء سالم عبد
 26ثامر عبد الحسين غافل
 27جعفر كريم عطشان
 28حازم سرحان جواد
 29حسين اسماعيل محمد علي
 30حﻼ رؤوف حمزة
 31حمزة علي عباس
 32حميد حبس عبدﷲ
 33حميدة نجم عبد

تمام الساعة الواحدة ظهرا

اﻷختصاص
كلية الزراعة -علوم الثروة الحيوانية
علوم حياة _علم النبات
علم النفس
لغة انكليزية
حاسوب
لغة انكليزية
حاسوب
علوم الحياة
علوم القرآن والتربية اﻹسﻼمية
مادة اللغة العربية
ادارة اعمال
علوم عامه  /فرع الفيزياء
علمود القران
هندسه كهرباء
علوم القران
علوم القران والحديث الشريف
بايلوجي
تقني تحليﻼت مرضية
علوم القرآن الكريم والحديث الشريف
صيدلة
علم اﻻحياء
علوم القرأن التربية اﻻسﻼمية
صيدلة
محاسبة
أحياء مجهرية طبية
القانون
تربية كيمياء
القانون
القانون
قانون
التربية البدنيه وعلوم الرياضة
القانون
لغة انكليزية
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حنان رشيد مجيد
حوراء جميل ابراهيم
حيدر عائد عبد المنعم
حيدر عبد الزهره كريم
حيدر فالح هادي
حيدر محمد جبر
حيدر مطلك موسى
دعاء كفاح كامل
رانيا جفات ﻻوي
رحاب مسلم عبد الزهرة
رسل علي عبد الرزاق
رشا مدلول عبيد
رغده مهدي امير
رواسي علي حسين
ريام جاسم محمد
زمن سﻼم عيسى
زهراء جميل محمدعلي
زهراء حسين جاسم
زهراء حيدر عبدزيد
زهراء خليل ابراهيم
زهراء سمير هﻼل
زهراء فارس ماجد
زهراء قاسم محمد
زهراء محمد يوسف
زهراء مهدي جودي
زهره عبد نور جوده
زياد يوسف عبدالسادة
زيد محمد صاحب
زين العابدين عبد الحسين كريم
زينب حسن عبد الحسين
زينب حسن مهدي
زينب حسين جاسم
زينب حسين رشيد
زينب ضياء عبد
زينب عبد الخالق حسين

كليه العلوم /قسم علوم الحياة
الصيدلة
فقه واصول
قانون
علوم الحياة
جغرافية
كيمياء
تقني تحليﻼت مرضيه
اﻻقتصاد
هندسة معمارية
علوم الحياة
جغرافية
علوم كيمياء
علوم التمريض
تربية علوم حياة
لغة انكليزية
علوم الحياة
محاسبة
علوم حياة
العلوم التربويه والنفسية
لغة انكليزية
رياض اطفال
تمريض
ادارة اعمال
علوم التحليﻼت مرضيه
لغه عربية
اللغة العربية
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
قانون
اللغة العربية
حاسوب
كيمياء
تربية فيزياء
علوم فيزياء
علوم القران
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زينب قاسم عبد العزيز
زينب كامل عبد
زينة متعب راهي
سارة عبد الرضا عبد مسلم
سارة علي حارس
ساره جعفر رحيم
سبطين محمد حسن
سعاد فرهود جديم
سماح سالم عبد
سهى هادي كاظم
سوسن عون محمد
شاكر محمود شاكر
شروق حسن صبري
شهد عادل علي
شهد فراس عباس
صابرين مهدي شهيد
صالح مطر عبد الرحمن
صفاء علي راهي
صفى عبدالزهره لعيبي
ضحى حمادي حسين
ضحى عبد الكريم شلش
طه حسون عبد الكاظم
طيبة عبد الرزاق ياسين
طيبه عﻼء جواد
عادل كوني سعدون
عبدالوهاب كامل خلف
علي داخل هادي
علي قائد حسن
علياء كريم جاسم
غدير محمد كامل
غفران جميل جياد
غفران حيدر ناجي
فاضل عبد العباس عبيد
فاطمة رحيم عباس
فاطمة عبدالرزاق مجيد

هندسة تقنية اﻻتصاﻻت
اللغة العربية
الصيدلة
علوم القرآن والتربية اﻹسﻼمية
علوم حياة
القانون
علم اﻻجتماع
جغرافيه
رياضيات
علوم الفيزياء
اللغة العربيه
طب بيطري
الكيمياء
علوم القرآن والتربية اﻻسﻼمية
هندسة مدني
الجغرافية
التربية البدنية وعلوم الرياضة
رياضيات
التربية الرياضية والعلوم البدنية
هندسة زراعية
هندسة الميكانيك  /فرع التكييف
تمريض
كلية العلوم قسم علوم الحياة
تربيه /علوم الحياة
شريعة وعلوم اسﻼمية
علوم قران حديث
طبيب بيطري
لغة انكليزية
تربية فيزياء
علوم حياة
علوم التمريض
قسم الكيمياء
جيوفيزياء
علوم كيمياء
الهندسة الكيميائية
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فاطمة عقيل عيسى
فاطمه عباس محمد
فرقان هادي مسلم
كرار حيدر كاظم
كرار سالم عبد
كرار عبد هادي هاشم
كرار مصطفى كمال
كريم علي جبار
كمال حسن هاشم
كوثر فاضل كاظم
لجين حسين موسى
محمد عبد الحسن
محمد قاسم مزبان
مرتضى حميد عليوي
مروه هاني محمد
مريم حسين كريم
مريم عامر مهدي
مصطفى كريم كاظم
مصعب محمد عبد النبي
منتظر حسين علي
مها رسول علي
مها كفاح عبدالرزاق
مؤيد جباري محمد
ميثم عبد الرزاق كاظم
ناديه عبد الزهرة ديوان
نبراس يوسف صافي
نرجس ناصر كاظم
نمير عاد شريف
نور احمد جاسم
نور الهدى صابر صادق
نور رحيم عبد الزهرة
نور سعودي عباس
نور عمار محميد
نورالهدى كاظم حمزة
نورالهدى نجم عبدالزهره

اﻻعﻼم
علوم قران
تمريض
هندسة كيمياوي
رياضيات
التربية البدنية وعلوم الرياضة
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
جغرافية
طرائق تدريس علوم حياة
لغة انكليزية
اللغة العربية
علوم اﻻغذية
كلية الهندسة /قسم الميكانيك/فرع التبريد والتكييف
علوم كيمياء
اللغة العربية
لغة انكليزية
لغة انكليزية
كلية اﻻدارة واﻻقتصاد  /ادارة اﻻعمال
العلوم السياسية
علوم القرآن و التربية اﻻسﻼمية
علوم في التمريض
تحليﻼت مرضية
صيدلة
علوم كيمياء
علوم الحياة
اللغة العربية
لغة انكليزية
قانون
طب وجراحة الفم واﻻسنان
التحليﻼت المرضية
علوم الحياة
هندسة زراعية
علوم حياة
حاسوب
علوم الحياة
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نورس محمد مطر
نورس منعم مكي
نوفل ناصر حسين
هاجر أحمد عبدالسادة
هادي مسلم عادل
هاني محمد مالك
هبه يوسف خضير
هناء كاظم مطر
هيام خالد جبر
وسام راهي حسون
وسام عقيل مسلم
وسام نعمة صالح
يصغ رحيم رشيد

علوم القران
علوم في التمريض
القانون
علوم كيمياء
علوم فيزياء/فيزياء طبيه
الرياضيات
اللغة العربية
اللغة العربية و اﻻسﻼمية
العلوم السياسية
لغة عربيه
علوم الحياة
القانون
ادارة اﻻعمال

