
 http://meet.google.com/xgy-snto-worد عالء الزم : المراقب 

الرابط 1القاعة رقم 

اسماء الطالب تاسماء الطالب ت

ي جارح صبر26ابتسام جمال يارس مهوس1 ايات صبر
ي حسن2

 
ايات عادل مجيد ياسي  27ابراهيم جاسب جون

ايالف صباح جبر منوخ28ابو الحسن علي عيىس كاظم3
ايمان عبد الزهرة لفته ياسي  29اثب  نوري فرج عبيد4

 جاسم علي5
ايناس علي عبد الحسي   محسن30احمد حسي  

ي عداي مفي  31احمد سمب  فاضل محمد6
 
أحمد شغان

أديان خليل ابراهيم عبد الكريم32احمد طارق عبد الرحيم طارش7
ي8

أسماء سعيد قاسم حسن33احمد علي هدو راض 
أم البني   إحسان عبد الزهرة جابر34احمد كريم محمد علي علي9

أنوار نعمة موىس حسي  35احمد مهدي حسون وادي10
آالء ياسي   هاشم سنيد36احمد يونس محمد عطيه11
آيات حسن حنون جويري37ارساء جهاد كاظم داود12
آيات عاضي حميد رسن38ارساء عيدان عبد هللا عطيه13

آيات عبد الزهرة عبيد دراج39اسالم عقيل عبد هللا حسي  14
آية جعفر حمودي محسن40اسيا عدنان حبيب عالج15
آيه احمد عبد الحسي   بندر41اسيل عبد الحسن علي مطرود16
ي علوان طعمه17

باقر علي بدن زوري42الحسن المجتبر منخ 
 تيسب  علي خليفه18

ي باهض43ام البني   بان امي   صبر
براء عباس كاظم شلش44ام البني   ستار جار هللا غليم19
 صالح محمد موشلي20

براء عدنان محيسن علي45ام البني  
ي21

 
 محمود مكي عان

براء ماجد حميد حسن46ام البني  
 هادي حسن علي22

بنت الهدى علي كاظم كطامي47ام البني  

ي48امنه سهيل صمد مجيد23
 
بني   عباس رسن ون

بني   محمد ازيرج مردان49انعام عباس رحيم لفته24
بيادر عباس جبار علي50انور صبيح شهيب سيالن25

المجموعة االوىل للمرحلة االوىل  امتحانات الفاينل 

http://meet.google.com/xgy-snto-wor


د احمد محمد : المراقب 

2القاعة رقم 

اسماء الطالب تاسماء الطالب ت

حسي   سعد كوكز حسب26تبارك أحمد قاسم غدير1
حسي   عادل حمود عبد هللا27تبارك جاسم حطاب جعفر2
حسي   عاشور عباس خلف28تبارك زيدان غانم مشلوش3
 علي كريم مهاوي29تبارك عائد عبد علي علي محمد4

حسي  

حسي   محمد مايع عناد30تبارك عبد القادر خضب  عبد هللا5
حني   زاهد زغب  صحن31تبارك عماد علي جمعه6
ي نارص محسن مطشر7

 
حني   محمد حمزة طه32تهان

حوراء سالم سعدون جاسم33تق  خالد عبد اللطيف علي8
 عبد االمب  ابو علي حسن9

حوراء صادق جبار واىلي34تق 
ي35تمارا ميثم فيصل كاظم10

حيدر علي كاظم واىسر

ختام عاطف ناظم عويد36تمارة نبيل نعيم جاسم11
خديجة عبد الجبار عباس جبر37جلنار ضياء موىس جعفر12
ي38جمال فرحان مخي فيصل13

دينا خالد عبد الكريم نوىسر

ي صالح14 رحاب حسي   محسن خضب 39جنات عبد الرزاق ناجر
رسل محمد كريم جبر40حسن احمد قاسم وهام15
رضا عقيل ابراهيم نعمه41حسن رسول حسن عكله16
رضوان كريم زيدان كاظم42حسن عالء ذياب علوان17
 علي متعب43حسن علي جابر كاظم18

رغد حسي  
رفل سمب  عبد محمد علي44حسن علي كريم لفته19
رفل علي هاشم طاهر45حسن فراس حسن صادق20
ي حمزه نهابه21 رقيات عبد طالب محمد46حسن مب 
رقية عبد الحسي   مجيد عبد العباس47حسي   ازاد جعفر ماهود22

ي مفي  48حسي   حسام عبد االمب  سالم23 رقية عبد الزهرة عبد النبر
 علي عبد49حسي   حيدر عبد االمب  عبد الكريم24

رنا تحسي  
ي50حسي   خليل فرحان رحم25 روان رحيم علي عبد النبر

الرابط

المجموعة الثانية للمرحلة االوىل  امتحانات الفاينل 

http://meet.google.com/oqt-tedw-ujn

http://meet.google.com/oqt-tedw-ujn
http://meet.google.com/oqt-tedw-ujn


الرابط
اسماء الطالب تاسماء الطالب ت

زهراء موىس عبيد حري26رونق حسي   جبر طعمه1
زهراء نبيل عبد الخالق محمود27ريام علي عداي رومي2
زهراء نظب  عبد هللا عبد الزهره28زكريا عبد الرحمن طالب محمد3
ي4

 
زين العابدين رحيم عبد الحسن جبر29زمن كريم حسي   جون

ي حسان5
 
زين العابدين سالم علي هويدي30زهراء احمد عان

زينب احمد حسن زياره31زهراء احمد عبد الكريم عبد الجبار6
زينب حيدر حسن خضب 32زهراء احمد عبد المهدي فلخي7
زينب حيدر مجيد نارص33زهراء باسم محمد علي حطاب8
زينب خالد اعويطر سويلم34زهراء حسام عبد الحسن صبيح9

زينب خليل كاظم كريم35زهراء حسن حسان ساجت10
زينب صباح نوري جهاد36زهراء داود سلمان سالم11
ي37زهراء صادق علي فالح12

زينب صبار رحيمه بحيب 
زينب عبد االمام سكر عاشور38زهراء عباس زهراو عنيد13
زينب عدنان حسي   الزم39زهراء عبد الواحد حسي   فيصل14

زينب عدنان علي نور علي40زهراء عالء عبد الرزاق خطار15
زينب عرفات كاظم صبر41زهراء علي رحيم صحي  16
زينب علي ابراهيم محمد صالح42زهراء فاضل حسن علي17
زينب علي حسن صالح43زهراء فراس حكيم حميد18
زينب علي حميد رشيد44زهراء قاسم عطيه سهيم19
زينب علي ذيبان علي45زهراء كاظم حسي   موىس20
زينب كاظم خضب  حني  46زهراء كريم داخل جويلي21
زينب كريم زياره جاسم47زهراء محسن خلف درويش22
زينب محمود خطاب زغب 48زهراء محمد جكليت عبود23

زينب مطر عبيد عيكش49زهراء محمد عبد الرضا موىس24
زينب هاشم كريم كويم50زهراء منب  عبد الحسي   عبيد25

3القاعة رقم 

http://meet.google.com/gan-dpox-oix

المجموعة الثالثة للمرحلة االوىل  امتحانات الفاينل 

د محمد رشيد : المراقب 

http://meet.google.com/gan-dpox-oix
http://meet.google.com/gan-dpox-oix


الرابط
اسماء الطالب تاسماء الطالب ت

شهد سعد سبهان موىس26ساره جواد كاظم مطلك1
شهد عبد الحسي   ثامر بردان27ساره عادل حنون داود2
شهالء كريم سالم خيون28ساره عبد الرزاق عبد العزيز عبد الرزاق3
صابرين قاسم علي حسي  29ساره علي زرزور فالح4
ي5  علي30ساره علي عبد الحسي   مالجر

صابرين محمد حسي  

ي شليش31ساره قاسم لفته رحيمه6
صادق محسن راض 

صادق محمد لفته عبد الحسن32سبأ حكيم خضب  كاظم7
صبا مهدي حميد مجيد33سجاد احمد عبل عيىس8
صفاء محمد عباس غضبان34سجاد سالم جلوب نور9

 علي دواي الزم35سجاد عمار مزبان مزعل10
صفي  

ضخ ميش حسن نجف36سخر اكرم فرج داخل11
طيبه شامل جكليت عبود37سخر حميد جاسم حسي  12
عائد جبار مالح حسون38سخر عبد الكريم جواد جري13
عباس حسي   ساعدي39سخر محمد جاسم حسن14

ي15
 
عباس رائد صادق حسن40سحر عبد االمب  فرحان جصان

عبد الحسي   محمد فالح اليذ41سحر مزهر خلف فليح16
ي42رسى سعد حالن خلف17

عبد هللا حسي   محمد شمخ 
عذراء خيون عبد الصاحب جبر43سالم محمد ازيرج مردان18

عطاء جميل خشان فياض44سماح حازم كريم راشد19
ي داغر45سهام حسي   الزم رسن20 عقيل محمد عبد النبر
عقيل نوري عبد هللا طاهر46سهام قاسم عبد الواحد مرهج21
علي جوده محسن مهاوي47شفاء صادق جعفر موىس22
علي حاكم جاسم صاحب48شكران كريم نعمه كاظم23

علي حسن كاظم محمد49شمس رغدان جتب سلمان24
ي هاشم25

 
 جاسم علي50شمس صالح منان

علي حسي  

د هدى باسم : المراقب 

4القاعة رقم 

http://meet.google.com/wpx-wcth-tec

المجموعة الرابعة  للمرحلة االوىل  امتحانات الفاينل 

http://meet.google.com/wpx-wcth-tec
http://meet.google.com/wpx-wcth-tec


الرابط
اسماء الطالب تاسماء الطالب ت

فاطمة حبيب جبار عباس26علي حسي   عويز نعمه1
ي مطلك27علي حسي   كرم حسن2  لعيبر

فاطمة حسي  

فاطمة خالد طبيج لفتة28علي سالم خضب  ظفب 3
فاطمة سعد درويش مراد29علي صبيح محمد ديوان4
فاطمة سعد علي عباس30علي عبد الجليل رحيم شنيور5

فاطمة عبد االمب  راشد فلخي31علي عبد الحميد جاسم روضان6
فاطمة عبد العظيم جعفر عبد الكريم32علي عبد الكريم سلمان جعفر7
فاطمة عالء حسي   داود33علي عبد االمب  حطاب8
فاطمة محمد عامر عبداالمب 34علي محسن هلول سعد9

ي فرحان10 فاطمة محمد عبد هللا عبيد35علي محسن هليخر
فاطمة محمد عريان صالح36علي محمد عبد هللا محمد11
فاطمة هادي حميد مجيد37علي محمد علي خلف12
فاطمة هيثم نعيم كريم38علي محمد منديل وهيب13
 عبد علي14

فاطمه سعد عبد علي جاسم39علي مسلم عبد الحسي  

ي15 فرح علي خضب  حسي  40علياء حسن ذاري لعيبر
فرح ميثم عبد األمب  سلمان41غدير جاسم حلبوت اسوادي16
ي حافظ17 فرقان علي محسن حبيب42غدير سلمان العيبر
فوز درع فيصل محمد43غدير عبد الكريم حليحل مهاوي18
فيض عبد علي موىس كشكول44غدير محمد حمزة طه19
ي فرج20

 
كاظم عباس رمضان ضهد45غفران مهدي لون

كاظم عبد الكريم كاظم علي46غيث جاسم محمد عبود21
كرار زكي محسن عاضي47فاطمة احمد كاظم طاهر22
كرار محسن هتب  محمد48فاطمة انور شعالن علك23

كرم معتصم سعد هللا ايوب49فاطمة بشار جياد جاري24
كوثر حسن خضب  غلوم50فاطمة حازم محمد جعفر25

5القاعة رقم 

http://meet.google.com/thk-yurm-wjv

المجموعة الخامسة   للمرحلة االوىل  امتحانات الفاينل 

د يونس صدام : المراقب 

http://meet.google.com/thk-yurm-wjv
http://meet.google.com/thk-yurm-wjv


الرابط
اسماء الطالب تاسماء الطالب ت

مريم حيدر مريدي داغر26كوثر حميد كريم حسن1
مريم رعد عبود موىس27ماريا حامد ابراهيم حسن2
مريم سعود عز الدين عبد الحبيب28مجتبر عباس جمعه عنبار3
مريم طرماح عبد علي رسن29محمد الباقر فاضل جاسم مشلوش4
مريم علي محمد صالح30محمد حازم محمد عبد هللا5

ي31محمد خالد رحيم نعمه6
مريم كريم جبار راض 

مريم مالك عبد علي جعفر32محمد سالم امهاوش زغب 7
مريم مصطق  ابراهيم مصطق 33محمد صبيح خلف حسن8
مريم نارص شناوه علي34محمد طاهر صاحب صالح9

مريم هشام طاهر حمادي35محمد عبد االمب  طعيمه غضيب10
مشى عبد الخالق حاجم اعطيوي36محمد عبد الحسي   فرحان نمر11
مسلم عقيل عبد الكريم مطشر37محمد علي حسي   ديوان12
مصطق  احمد نوري محمد38محمد علي مرتض  عبد الكريم ابراهيم13
مصطق  جاسم جابر برهان39محمد فرحان مخي فيصل14

ي40محمد كاظم عبد الحسي   فهيد15
مصطق  حامد كويم راض 

مصطق  حسن محيبس وادي41محمد كريم موي    ح نشمي16
 عبد علي يوسف42محمد ممدوح كاظم فندي17

مصطق 
مصطق  كاظم شنته سعد43محمد نارص نجم حسن18
 محمد حسي   محمد44مرام عقيل جواد كاظم19

مصطق 
مصطق  محمد طارش قاسم45مرتخر اسعد موزان خالطي20
ي46مرتخر محمد جابر شوىلي21

مصطق  نوري علوان كباىسر
ي47مرتض  عدنان سوادي عبد الحسن22 مقتدى خزعل جلوب لعيبر
مقتدى رسول علي عزيز48مرتض  محمد رسن محمد23

ي شلغم24
 
مالك محمد غازي محمد49مروه رسحان متان

مالك محمد مخي جبر50مريم حسن عبد االمب  حسي  25

م مهند سالم .م: المراقب 

6القاعة رقم 

http://meet.google.com/fyy-zgyw-pwh

المجموعة السادسة   للمرحلة االوىل  امتحانات الفاينل 

http://meet.google.com/fyy-zgyw-pwh
http://meet.google.com/fyy-zgyw-pwh


http://meet.google.com/wck-btbn-nbe

الرابط
اسماء الطالب تاسماء الطالب ت

نور الهدى جواد كاظم عبيد30ملكوت علي دواي الزم1
نور الهدى جواد كاظم فضيل31منار حسي   عبد محيسن2
نور الهدى رحيم جاسم كويش32منار حميد جبار عباس3
نور الهدى وليد خالد فارس33منتظر جبار رمان باشخ4
ي34منتظر حازم عبد الرزاق هاشم5 نور جميل داخل لعيبر

نور حسن سوادي شواي35منتظر هادي حسون عيىس6
ي7

 علي حسون36منتىه سعد عباس راض 
نور حسني  

نور عبد االمب  أبو علي حسن37منقذ محمد نعمه حمود8
نور علي جبار حسن38مها علي عبد الصاحب محمد حسي  9

نور عماد يوسف طارش39موده شاكر محسن مطر10
نور قاسم جبر يوسف40مؤمل خليل محمد عرب11
نور كاظم كريم مزعل41مؤمل علي فرحان صالح12
ي42ميادة شاكر صابر عبد13

نور محمد رحيمه بحيب 
نور محمد وحيد نارص43ميس رعد عيىس محمد14

نوره قاسم شناوه عبد هللا44مينا عبد الباسط محسن عيال15
هاجر خالد طبيج لفتة45نبا سلمان منىسي مطشر16
هاجر خب  هللا ابراهيم عبد46نبأ اياد عبد االله احمد17
ي18

هاجر علي فتاح علي47نبأ عدنان كاطع منخ 
هاجر فالح محمد جبر48نبأ محمد غازي دراغ19

ي مكاوي حمود20
ي عبد هللا49نبأ وصق 

 
هاشم عباس شان

هدى جواد كاظم عاضي50ندى جاسم رشك رسن21
هناء نبيل نايل عكاب51ندى مهدي عذافه حريب22
هيفاء لفته مشجل جبر52نرجس عباس حمدي محمد23

 جويلي53نرجس عبد الحسي   جاسم رضا24
وجدان علي حسي  

وردة جاسم ماجد حمود54نرجس علي محمود احمد25
ي55نرجس كاظم كنعان رسن26

 
وسن سالم طاهر منان

ي عبد حسي  56نور الزهراء احمد جابر خنجر27
 
يارس هان

 عبد علي جبر57نور الزهراء جمال كاطع حمد28
يقي   تحسي  

ي محمد29 يقي   حيدر رحيم داود58نور الزهراء مهدي لعيبر

7القاعة رقم 

هيثم ساجت . د: المراقب 

المجموعة السابعة   للمرحلة االوىل  امتحانات الفاينل 

http://meet.google.com/wck-btbn-nbe





