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درتٍ دطٍُ اضًاعُم َاصر1

هاجر كرَى عثذ انذطٍُ ضعُذ2

زَذوٌ صالح ردُى رد3ًٍ

َاضر عهٍ يذًذ جىاد4

طه عثذ االنه جاضى دط5ٍ

زاَر اضًاعُم يذًذ خهف6

َىر ضُاء عثذ يذًذ يطهك7

فرح فائك طه عُذا8ٌ

تهمُص يذٍُ َصُف جاضى9

غطاٌ داوود يذًذ عهٍ فُاض10

يذًذ عثاش جاضى داوود11

دطٍُ عهٍ كشكىل َصُف12

عثذ انمادر َذًُ ادًذ عثذ هللا13

ادًذ عهٍ دطٍُ خهف14

غسواٌ ضانى يذًذ جاضى15

يذًذ ضهًاٌ يذًذ يذًىد16

ادًذ عاير يراد دط17ٍُ

يروج ضانى يذًذ جاضى18

االء َصُف جاضى داوود19

يهذٌ صانخ َاضٍُ عثاش20

رضم ضُاء دط21ٍُ

شهذ خضُر عثاش22

تشري عهٍ جثر كرَى23
نؤٌ جاضى يذًذ ضكرا24ٌ

َذي لاضى كرَى25

 ( 3 )دورة  كفاءة الحاسوب رقم 

اسم المشتركت

كلية التربية للعلوم االنسانية

اليوم الخامساليوم الرابع اليوم الثالثاليوم الثانياليوم االول



صفا لُص فتاح يخهف26

َىَص دطٍُ عهٍ دط27ٍ

ضجً اتراهُى خهُم اتراهُى28

راَُه اتراهُى خهُم اتراهُى29

عثاش انرجة دازو ياز30ٌ

تراء َاظى هادٌ جايم31

عثذ انذًُذ هالل عثذ انذًُذ دط32ٍُ

يُطى وهُة خضُر عثاش33

رَذج َجى عثذ خًُص34

اضتثرق ضهًاٌ دنفٍ جثر35

ادًذ عاير دطٍُ يطهى36

رضم غازٌ عثىد كاظى37

يذًذ اضًاعُم يهذٌ اتراهُى38

اخالص يذًذ دطٍ صانخ39

فالح صثاح شاَع دًذ40

تاضى ضعذوٌ صانخ عثاش41

ايُح عًاد اضذ شًص هللا42

وفاء دًىدٌ اتراهُى خهُم43

عال رائذ يسادى عثذ انثال44ٍ

لصٍ كايم هادٌ عه45ٍ

رضم ادًذ ضهًاٌ َاش46

اَىار عهٍ جىاد َاض47ٍُ

يُار دمٍ اضًاعُم ادًذ48

ايُرج عثذ انردًٍ طانة49

َادَح لاضى يذًذ دط50ٍ

اتراهُى عس انذٍَ اتراهُى51

يُعى عجُم صُهىد يذًذ52

ثائر لُص عثذ انذطٍُ خهف53

ضاير يذًذ جىاد َاض54ٍُ

َثراش عثاش يذًذ دط55ٍ

ثاير يهذٌ ثاير داج56ٍ

صالح انذٍَ طه يذط57ٍ



عال َىضف اتراهُى صانخ58

زَُح جذوع ضهطاٌ عثذ59

هانح يذًىد غفىرٌ دط60ٍُ

اًٍَ ثاير يطاعذ عثذ هللا61

هُذ عثاش فاضم ادًذ62

ضارج ضهُم عثذ انجثار يراد63

دَاَا ثائر كًال اتراهُى64

ضارج دازو دطىٌ دط65ٍُ

راَُا رعذ دًُذ شثُة66

زَُة عهٍ شهاب ادًذ67

عادل خضُر ادًذ يذًذ68

اتراهُى فُصم اتراهُى غرَة69

يذًذ عثذ انردًٍ دط70ٍُ

ضري جًُم اضًاعُم عارف71

رَا خهُم عهٍ دط72ٍُ

لذطاٌ ادًذ دىو دط73ٍُ

غاَى ادًذ عثذ انذطٍ عه74ٍ

خضر عثاش فاضم يىنىد75

يذًذ هاشى ضتُر ادًذ76

ضهُهه عهُىٌ نفتح َاصر77

عرفاٌ اضعذ جاتر يذط78ٍ

زَُح ضعذ ضهُم َجى79

يذًذ يكٍ عهٍ دًاد80ٌ

وجذاٌ كاظى دطٍ جىاد81

اَح يذًىد زَذاٌ خهف82

يذًذ ثاير صانخ خهف83

َىضف عثذ انىهاب ادًذ84

يصطفً زهُر كاظى دط85ٍ

يذًذ َاجٍ هاشى يذًذ86

كىثر طانة عثىد خهف87

يذًىد َىَص دًُذ88



ضُف عهٍ دط89ٍُ

فرَذ عهٍ دط90ٍُ

يذًذ جاضى يذًذ ون91ٍ

تالضى عذَاٌ عثذ انعسَس92

رَاض رَاض يذًىد93

داتى عثذ انكرَى يطرود94

َىرا رَاب عثذ انكرَى  رَاب95

ضُاء ادًذ دًُذ َاض96ٍُ

عًار عًاد ترغش97

ضعذ شاكر يذًىد يذًُُذ98

عثذ انمادر عثذ انجهُم اتراهُى99

ادًذ خانذ يصهخ هُذ100ٌ

يذًذ يؤَذ دايذ كاظى101

زَُة يذًىد غفىرٌ دط102ٍُ

زَُح اضًاعُم خهُم يذًىد103

يصطفً دارث ضهًاٌ يجُذ104

فراش كرَى اضًاعُم ضاَع105

يذًىد عثذ هللا ضعُذ عثذ هللا106

دعاء دطٍ دُذر عه107ٍ

يذًذ عهٍ عثذ هللا طالل108

ضهاو ضعذ كاظى دًذ109

عهُاء دًُذ شالل طانة110

ًَايح عذَاٌ دطٍُ عهىا111ٌ

شهذ اَىب دطٍ كاظى112

سهاد شالش خلف 113

غذَر عثذ انرزاق صادة عهىا114ٌ

دعاء عبد اللطيف عبعوب115

زهراء رعد نعمان ابراهيم116

علي منصور عبد هللا علي117

رسالة حسين كامل سلمان118

نصير احمد حسن اسماعيل119



همام محمد جمعة120

انس سلطان عطية عبد121

قادر حسن علي احمد122

اسامة احمد لطيف صالح123

روافد يونس سالم هاني124

حامد طالب زيدان خلف125
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