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 األولىالمرحلة 
 

 األولى اإللكترونية القاعة -
 

 االمير عبد مهند د.مإسم األستاذ المراقب:  -
 

 Google Meet:  gdq-rnos-https://meet.google.com/svgرابط   -

 ت اسم الطالب 7/87 7/88 7/22 7/22 8/2

 8 احمد جمال حسن عبد     

 2 احمد سعدون عطية عبود     

 3 احمد صادق دعير جبار     

 2 احمد طارق عبد الحسين محمد     

 5 احمد عبد هللا شالل نعيمه     

 2 احمد عدنان خلف فنجان     

 7 احمد علي زيدان فرحان     

 8 احمد قيس دعير طعمه     

 9 احمد كاظم عاتي وهيب     

 81 احمد محمود عبد الجبار رزوقي     

 88 ارتقاء جاسم فتاح علوان     

 82 افنان عادل ونيس هندس     

 83 ام البنين جعفر هاشم حمدان     

 82 ام البنين عبد الكريم فريح غالم     

 85 امين سعدون حسون شبل     

 82 انوار تايه عبد الحسن طارش     

 87 الحسن غانم محيسنانوار عبد      

 88 ايات حسن عودة داود     

 89 ايات سالم مزبان احمد     

 21 ايات علي شغاتي حمود     

 28 ايات يسر مفتن سيد     

 22 اية حميد مجيد عبيد     

 23 اية محمد عبد االمير حسن     

 22 ايناس نادم نوري هزاع     

 25 بارق خلف حميد عبد الحسين     

 22 بنين محمد سليم راضي ابراهيم     

 27 تبارك عبد الكريم مفتن بدر     

 28 تبارك علي محسن عبد     

 29 تبارك كاظم كاطع حسان     

 31 تبارك مازن خضير مجيد     

https://meet.google.com/svg-rnos-gdq
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 38 تقى عباس عبد الحسين حربي     

 32 حبيب سلمان حسون مونس     

 33 حسن احمد عبود محمد     

 32 حسن ريسان داخل بجاي     

 35 حسن عباس عكار رشود     

 32 حسين جعفر شبوط محسن     

 37 حسين سعدون خلف حسن     

 38 حسين عباس هولي خلف     

 39 حسين عبد العالي مشجر نعيم     

 21 حسين عقيل عبد الواحد صيهود     

 28 حسين علي شامل ادحيماوي     

 22 حسين محمد حسين تقي      

 23 حوراء حبيب ناصر جبر     

 22 حوراء صادق حسن داغر     

 25 حوراء ماجد غريب عبد     

 22 حيدر ستار نجم ياسر     

 27 حيدر صالح جوحي شلش     

 28 حيدر مظهر غانم حميدي     

 29 خديجه فرحان عطوان راضي     

 51 خيريه صبيح جاسم حسن     

 


