
األختصاصاألسم ت 

المحاسبةابرار ناصر نعمة1
تحليالت مرضيةاحمد محسن حسن2
تخطيط عمراني /حضرياسماء  عماد رسول3
صيدلةامير ماجد شهيد4
فيزياءايناس رياض وداعه5
علوم التمريضبركات غانم زرير6
علوم القرآن والتربية األسالميةبنين عمار عباس7
لغة انكليزيةتقى عبد علي عبد الحسين8
محاسبةحسام سليم نجف9

قانون عامحسنين  عبود مهدي10
حاسوبحسين شهيد حميد11
علوم مالية مصرفيةحسين هادي حسون12
صيدلةحنين حيدر غياث الدين13
بكلوريوس فيزياءحوراء فليح حسن14
بكالوريوس علوم تمريضحيدر كريم علي15
جغرافيةخلود عبد الزهرة حامض16
القانوندعاء محمد جبر17
الفقه االسالمي وأصولهدينا فؤاد جواد18
التمريضرسل حسن محمد صالح19
إدارة اعمالرقيه  عبد علي حسين20
اقتصادرواء ابراهيم حميد21
تخصص اخرزهراء حسين حسون22
ادارة واقتصاد/قسم ادارة اعمالزهراء وليد عبد االمير23
كلية القانونزينب  عبد الهادي جاسم24
علوم القرآن الكريم والتربية االسالميةزينب فاضل عبدالعباس25
علوم حياةزينب ماجد عبدزيد26
علوم في التمريضسهاد كاظم بخيت27
العلوم السياسيةضحى مهند علي28
احياء مجهريه طبيهعباس  رحيم جبر29
علوم الحياةعبير طه جابر30
محاسبةعلي جاسم عبيد31
محاسبةعلي عايد هادي32
هندسة المواد/المواد العامةعلي يعقوب يوسف33
حاسوبفاطمة كاطع جبار34
تقني طبي تحليالت مرضيةفاطمه  عبد الكاظم كريم35
لغة انكليزيةفاطمه سامر محمد باقر36
تحليالت مرضيةفرقان  سالم حسين37
تربية بنات / علم نفسفرقان صفاء سالم38
تمريضكريم جواد عباس39
حاسوبمحمد  سمير وحيد40
لغة انكليزيةمحمد حسن عباس كاظم41

ا احا - حضور ة  - يوم االحد - المجموعة االو - 22-01-2023  تمام الساعة 10:00 ص ل دورة كفاءة اللغة االن



لغة انكليزيةمحمد سعد جهاد42
حاسوبمروة حسن عبد الزهرة43
تقني طبي تحليالت مرضيةمريم عماد جعفر44
كلية التربية /  قسم التربية الفنيةمنى عباس كاظم45
علوم حياةنبأ حكمت عجيل46
قسم التربية االسالميةنصير كريم حسين47
سلوك تنظيمينغم رسول راضي48
تخطيط عمراني/ القسم الحضرينور  علي جودي49
قانونوداد مهدي هادي50
علوم التمريضورود علي جواد51
المحاسبةياسر محمد علي رضا52
صيدلةياسين عدنان عبد الحسن53
طب اسنانيسر كاظم مهدي54

مات  الوزراة  ة حسب تعل فاءة  حضور ارات ال 4- جميع دورات و اخت

مالحظات مهمة:
احا حضورا دء الدورة  يوم االحد المصادف 22-01-2023  تمام الساعة ال 10:00 ص 1- ت

وفة ة - جامعة ال ة المرك ة المكت ل المعلوما - بنا حث و التأه ان انعقاد الدورة  قاعات مركز ال كون  م  -2
ار اليو  اب المتدرب ال تحسب له درجة االخت 3- يتوجب ع المتدر الحضور  األوقات المحددة و  حال غ


