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  .1 احمد سعدون حطاب تعبان       

  .2 ابو الحسن حسين ربع حميد       

  .3 احمد خالد كهو دحام       

شهاب احمد حيدراحمد          4.  

  .5 احمد عادل عبد الوهاب مشحوت       

  .6 احمد عبد هللا حمد جوده       

  .7 احمد قاسم عجيمي اسد       

  .8 احمد محيسن جبر نعيم        

  .9 اسعد محمدامين عبدالباقي علي       

  .10 البتول عبد الحبيب حنون عطيوي       

  .11 الزهراء عبد جبر سويد       

  .12 امجد مطار مشحوت بنيه       

  .13 ايات حسين علي حسن       

  .14 إسراء مسلم جاسم عويز       

  .15 أديان شهاب جوهر غانم       

  .16 أيمان علي نعيم ياسين       

  .17 آيات رشاد جبار عبد الكريم       

  .18 آيات صبيح صويلح يونس       

  .19 آيات محسن هاشم منصور       

علي بتول يونس نعمه         20.  

  .21 براء جاسم مجيد غضبان       

  .22 براء محمد جاسم حاسد       

  .23 براء نسيم عوده جاسم       

  .24 بركات فالح عرفان محيميد       

  .25 بنت الهدى رحيم جبار حسين       

  .26 بنين صالح جمعة زغير       

  .27 بنين طه ياسين حسين       

  .28 بنين محمد هاشم حلو       

  .29 تبارك جبار عبدهللا سلمان       

  .30 تبارك حسين صالح الزم       

  .31 تبارك سعيد خادم تيله       

  .32 تبارك شاكر حميد عاصي       

  .33 تبارك صباح جبر منوخ       

تبارك عبد الحسين حيدر عبد        
 الحسين

34.  

  .35 تبارك مؤيد حمود عبد الحسن       

  .36 تقوى عبد المنتظر هادي كاظم       

  .37 تهجد عقيل ريسان مطلك       

  .38 تيما ياسين عبد النبي فرج       

  .39 جعفر حسين عبد االئمة كاظم       

  .40 جعفر صادق جار هللا عزيز       

       
 جمانه رافد سعدون حسن

41.  

  .42 حبيب عواد حبيب عبد علي       

  .43 حسن حمود سعد عساف       
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  .44 حسن مجبل محمد كاظم       

  .45 حسنه شاكر راشد مكطوف       

  .46 حسين حبيب هادي محسن       

  .47 حسين خلف سلمان ضمين       

  .48 حسين صبار جدوع خلف       

  .49 حسين عبد الكريم خزعل منشد       

  .50 حسين عبد هللا فالح عبد المحسن       

 عدد الغياب        

 

 

م.م احمد قاسم + زهور جواد: مشرف القاعة  

  (1االلكترونية رقم )القاعة 

https://meet.google.com/aqi-ibnz-uep  :Google meet رابط 

  

  

https://meet.google.com/aqi-ibnz-uep
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  .1 حسين قاسم كاظم محيميد       

  .2 حسين محسن حسن جابر       

  .3 حسين محمد صالح عبد علي       

  .4 حسين محمد كاظم رسن       

  .5 حسين مهدي عيسى فلحي       

  .6 حوراء سعد ربيع كاظم       

  .7 حيدر حسن كويم محمد       

فالح عبد هللاحيدر علي          8.  

  .9 حيدر فالح حسن لفتة       

  .10 ختام حنون طعمه زيبك       

  .11 خديجة محمد فالح صحن       

  .12 داليا عبد الرحمن يعكوب يوسف       

  .13 دالل مزهر عبود جبر       

  .14 رسل حسين علي عبد الهادي       

  .15 رسول كريم عبيد شتيت       

  .16 رعد هاشم ماهود فريح        

  .17 رفل ستار جبر حسين       

  .18 رنا خليفه جبار شرهان       

  .19 رند محمد عطية حسين       

  .20 رهيد حيدر سعدون كريم       

  .21 روان سعدون جاسم منصور       

  .22 رؤى كريم حسن سلطان       

  .23 زهراء ابراهيم محمد حسن شيخه       

  .24 زهراء جبار ابو الشون حافظ       

  .25 زهراء رائد محمد علي يعقوب       

  .26 زهراء رحيم كريم كاظم       

  .27 زهراء رضا عيدان حسن       

  .28 زهراء سالم جميغ جخير       

  .29 زهراء صود شوش حبيب       

  .30 زهراء عادل زيدان خلف       

  .31 زهراء عبد الباري صكبان سالم       

زهراء عبد الحسين عبد الزهرة        
 محمد

32.  

  .33 زهراء علي طاهر خميط       

  .34 زهراء فارس صدام عبد       

  .35 زهراء فرحان حسن علي       

  .36 زهراء قاسم لفته كاظم       

  .37 زهراء محمد علي حسين       

  .38 زهراء مرتضى مهدي سلمان       

  .39 زهراء ناظم محمد نقي       

  .40 زهراء نبيل قاسم أحمد       

       
حميد راهيزهراء يوسف   

41.  
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  .42 زينب أسعيد شنين خنجر       

  .43 زينب حسن راضي عبد هللا       

  .44 زينب خليل ابراهيم حسن       

  .45 زينب طالب حسين جابر       

  .46 زينب عباس عداي حمد       

  .47 زينب عزيز عيدان عبد هللا       

  .48 زينب فاضل حوني محمود       

  .49 زينب فالح حسن بداي       

  .50 زينب كريم رون هبيسي       

  .51 زينب محسن جبار نعمة       

 عدد الغياب        

 

  (2القاعة االلكترونية رقم )

 مشرف القاعة : م.د داليا خالد + م.د يحيى منيب

 

https://meet.google.com/jrc-srdn-mqm :Google meet رابط 

 

 

  

https://meet.google.com/jrc-srdn-mqm
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  .1 زينب مهدي لعيبي رحيمه       

  .2 زينب نصير حرب محسن       

  .3 زينب هشام برزان عبد علي       

  .4 سارة كاطع ارحيم عبد       

  .5 سارة مرتضى فالح جبر       

  .6 ساره عوده ماهود حسن       

  .7 ساره قاسم رسن جبر       

  .8 سجاد فيصل خصاف سراج       

  .9 سجى عودة جلود عذير       

  .10 شهد اسعد عبد الواحد عداي       

  .11 شهد رافد عبود سريح       

  .12 شهد عامر عباس سعيد       

  .13 شهد عبد الرزاق مزعل حسين       

  .14 شهد نعيم لفته عبد       

  .15 ضحى صادق علي عبد هللا       

  .16 ضحى علي محمد محيسن       

  .17 ضحى ليث ايوب عبد اللطيف       

  .18 ضياء احمد دحام رحم       

  .19 ضياء عبد الحسن علك جبر       

  .20 طيبة خلف فاخر محمد       

احمد كاظم عبدطيبه          21.  

  .22 عباس راضي زاير كاظم       

  .23 عباس مجذاب عجم غالم       

  .24 عبد هللا عودة زاير كاظم       

  .25 عذراء رحيم علي الوس       

  .26 عقيل عباس عاتي حمود       

  .27 عال عبد الرضا صالح محمد       

  .28 علي جبار غضبان مغامس       

  .29 علي حسن مهاوي ماذي       

  .30 علي حسين جبار خالوي       

  .31 علي سعود عبد العزيز عارف       

  .32 علي عباس جاسم صياح       

  .33 علي عبد الزهرة محين كاظم       

  .34 علي فيصل رحيم علي       

  .35 علي كريم غدير مزبان       

  .36 علي ناصر رحمه جاسم       

  .37 غدير اسماعيل عبد هللا حسين       

فالح حسن طريح غدير         38.  

  .39 غفران فالح صدام عصمان       

  .40 فاضل ابراهيم زامل عوده       

       
 فاطمة حارث عبد القادر شنتة

41.  

  .42 فاطمة صبيح احمد جاسم       

  .43 فاطمة صبيح مجيد مريوش       

  .44 فاطمة عبود رسن علي       
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  .45 فاطمة محمد سعيد علوان       

عويز مريهجفاطمه حسين          46.  

  .47 فاطمه عبد الزهره فندي كباشي       

  .48 فاطمه فارس كاظم حنون       

  .49 فاطمه محسن عبد فرج       

  .50 فاطمه محسن مونس حميد       

 عدد الغياب        

 

  

(3القاعة االلكترونيه رقم )  

 مشرف القاعة : م.م مهند احمد + م.م ندى فاضل

 :Google meet رابط 

https://meet.google.com/qdv-mxft-xan 

 

https://meet.google.com/qdv-mxft-xan
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ماجد حميد شيخفاطمه          1.  

  .2 فالح حسان عبد سعيد       

  .3 فرح كريم اعبيد ياسر       

  .4 كوثر كريم حميد حسن       

  .5 ليث ستار جبر مزبان       

  .6 مجتبى حارث عبد القادر شنته       

  .7 محمد المبتغى جاسم علي محمد       

  .8 محمد تحسين علي عبيد       

  .9 محمد تحسين علي عبيد       

  .10 محمد جابر اميري ناهي       

  .11 محمد جبار جاسم شنيور       

  .12 محمد حاتم مشعل عبد هللا       

  .13 محمد حسون طاهر علي       

  .14 محمد راضي كريم عمار       

  .15 محمد عبد هللا فرج عبود       

  .16 محمد علي جبار طعمه       

  .17 محمد مهند عبد الجبار عبد       

  .18 محمد نزار عوفي موزان       

  .19 محمد نوري شرهان كاطع       

  .20 مرتضى صابر عبد بدر        

  .21 مرتضى صباح ابوالهيل مال هللا       

  .22 مرتضى عبدالعظيم دواي صالح       

  .23 مريم صبيح هادي حسن       

  .24 مسلم محسن شغيت صلبوخ       

  .25 مصطفى يونس عبد الحسين عكار       

  .26 مقتدى شاكر حميد عاصي       

  .27 مقتدى محمد محيبس مطلك       

  .28 مالك حيدر كركة شبوط       

  .29 مالك صفاء عبد الحليم نعيم       

  .30 مالك عباس جبار لعيبي       

  .31 منار محمد هاشم هبسي       

  .32 منى محمد كريم عبد هللا       

  .33 مهتدى رحيم بغيه حبوب       

عبد الحسين حيدرمؤمل رحيم          34.  

  .35 مؤمل علي رحيم عجيل       

  .36 مؤمل علي نوري محمد       

  .37 مؤمن سمير سيد محمود       

  .38 ميساء ربيع حمدان جبر       

  .39 نبأ غازي هالل حداد       

  .40 ندى رحيم طالب هندي       

       
 نهى عبد الحسين علي ساري

41.  

  .42 نور الزهراء رحيم عوده حمد       
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  .43 نور الهدى حسن احميدي اهليل       

  .44 نور الهدى سبهان خزعل عطوان       

  .45 نوره محمد عبود جابر       

  .46 هاجر مرتضى فالح جبر       

  .47 هبه حسن وادي حافظ       

  .48 هدى عباس هاشم عبد       

  .49 وسام عباس مجبل ديوان       

  .50 يقين عبد الزهره فرحان علي       

  .51 يقين علي جبر طعمه       

  .52 يقين محمد قاسم       

 عدد الغياب        
 

  4القاعة االلكترونية رقم 

 مشرف القاعة : م.د مهند علي + م.د حيدر داوود

 

 :Google meet رابط 

https://meet.google.com/duz-kyuj-vey 

 

https://meet.google.com/duz-kyuj-vey

