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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 كليت الوٌارة للعلىم الطبيت

 قسن تقٌياث التخذير

ول اال تالورحل  

 الذور االول-يئالٌها ًاث الٌظريت /سجل حضىر الطلبت في االهتحا

 (2021-2020للعام الذراسي )

 (1القاعة االلكترونية رقم )

 اسن الوادة:

 تاريخ االهتحاى:

 م.د احوذ قاسن السىداًي     :ييالوراقب اسواء

  google meet : pmx-ezqp-https://meet.google.com/eehرابظ 

 المالحظات بئغا حاضر اسم الطالب ت

    ابا الحسن وسام جبار عبد الرضا  .1

    ابا ذر ٌعرب دمحم علً خضر  .2

    ابو الحسن علً عبد النبً حسن  .3

    ابو الحسن فرحان عامر مانع  .4

    الفضل عبد الرحمن بدن عجٌل ابو  .5

    احمد حسن منصور دمحم  .6

    احمد حسٌن ضٌدان حمٌد  .7

    احمد حكمت مهجر كرٌم  .8

    احمد خمٌس كاظم علوان  .9

    احمد رزاق علً عزٌز  .11

    احمد رشٌد وحٌد ضاحً  .11

    شٌيي ًاجي ساهي أحوذ  .12

    احمد عباس مخفً فرحان  .13

    احمد عالء كامل عبدعلً  .14

    احمد علً عاشور طعٌمه  .15

    احمد مهند دمحم صالح  .16

    ازهر جمعة أسفٌح غمٌس  .17

    اكرم كرم عصواد مدهوش  .18

    اكرم لطٌف سعد جوٌد  .19

    فياض حىشاى الحسيي عبذ أهجذ  .21

    حوذ كاظن كرين اياد  .21

https://meet.google.com/eeh-ezqp-pmx
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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 كليت الوٌارة للعلىم الطبيت

 قسن تقٌياث التخذير

ول اال تالورحل  

    جبر عبيذ علي تحسيي  .22

    جاسم ولٌد جباري عبٌد  .23

    حمٌدجعفر رٌسان عزٌز   .24

    سجاد عوده أسوادي حسن  .25

    حبٌب كاظم حمادي بشاره  .26

    حسام سامً شنان رحٌمة  .27

    حسن جعفر عودة جاسم  .28

    حسن عبد وحٌد شالكة  .29

    حسنٌن صباح حبٌب عبد علً  .31

    حسنٌن دمحم كهو دحام  .31

    حسنٌن ممداد دمحم علً غانم  .32

    حسٌن جعفر صادق حسن  .33

    الزهره ماضً مونسحسٌن عبد   .34

    حسٌن علً حسن دمحم  .35

    حسٌن علً حنون جابر  .36

    حسٌن علً شولً فداغ  .37

    حسٌن علً عبد الرضا عرٌان  .38

    حسٌن فاضل خلف مزعل  .39

    حسٌن دمحم حسٌن داود  .41

    حسٌن هجر عباس حامً  .41

    حكٌم محسن جبار ساري  .42

    سعد عبد هللا حمٌد روٌح  .43

    فرٌح حسنحمزة كرٌم   .44

    حمزه عادل طالب كاظم  .45

    حمزه دمحم خلف محً  .46

    عباس ناصر عبد مطشر  .47

    عبد الرزاق دمحم عبد الرزاق حسون  .48

    عبد الفتاح عون رسمً بالد  .49

    باسم علً مراد بالر عبد هللا  .51
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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 كليت الوٌارة للعلىم الطبيت

 قسن تقٌياث التخذير

 

 الذور االول-يئالٌها سجل حضىر الطلبت في االهتحاًاث الٌظريت /

 م( 2021-2020للعام الذراسي )

 (2القاعة االلكترونية رقم )

 اسن الوادة:

 تاريخ االهتحاى:

   اسواء الوراقبيي

 م.د احوذ قاسن السىداًي (1

    م.م ًواء سوير (2

 google meet  :pmx-ezqp-https://meet.google.com/eehرابط 

 المالحظات بئغا حاضر اسم الطالب ت

    دعاء علً عوده سلمان  .1

    دموع جخٌور فلٌح جابر  .2

    دنٌا احمد ٌونس جاسم  .3

    رسل سعد ناصر مساعد  .4

    رسل كاظم علً كرٌم  .5

    عٌسى سالمرسل كاظم   .6

    شىكه الزم وصف رضا  .7

    رفل علً دمحم اسماعٌل  .8

    رقٌة عبد الرحمن جبار محٌسن  .9

    رهام رحٌم علً عبد النبً  .11

    جاسن ًاصر جري رياض  .11

جاسم دمحم جبار زهراء   .12     

    زٌاد غنً دهٌك صالح  .13

    زٌن العابدٌن سالم عبد هللا خلف  .14

    حسي علي ساهر  .15

    سجاد حسٌن زامل صالح  .16

    سجاد راغب رزٌج زعٌط  .17

    سجاد عدنان نعمة خلف  .18

    سجاد دمحم جاسم دمحم  .19

https://meet.google.com/eeh-ezqp-pmx
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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 كليت الوٌارة للعلىم الطبيت

 قسن تقٌياث التخذير

 

    سجاد دمحم حٌدر رسن  .21

    سلٌم كاظم سلمان مطر  .21

    سٌف مزهر علً مطر  .22

    سٌف هادي جبر محٌسن  .23

    صادق علً طاهر مناحً  .24

    صالح غالً صٌاح جابر  .25

    عبدالحسٌنعاشور سالم   .26

    عامر عبد الوهاب عبد الرزاق عودة  .27

    عباس قصً مطشر طالب  .28

    عبد هللا حسٌن داود حسن  .29

    عبد هللا خالد طالب ثجٌل  .31

    عبد هللا سعٌد حمٌد جرٌد  .31

    عبدالواحد كرٌم عبود صالح  .32

    عقٌل حسن دمحم عبٌد  .33

    عقٌل حنتاو عرٌبً سعد  .34

    كنهار ذٌابعقٌل كمال   .35

    عقٌل محسن علً الوس  .36

    عقٌل مرٌون غانم عبد السٌد  .37

    عالء دمحم علً علٌوي سرداح  .38

    علً اسماعٌل جواد علٌوي  .39

    علً االكبر فاضل دمحم عبٌد  .41

    علً تحسٌن كاظم علً  .41

    علً جبار تعٌب شجر  .42

    علً جبار حسن طاهر  .43

    علً جبار روٌس حسون  .44

جاسم ستار لؤي جنات   .45     

    حال سالم والً سلمان  .46

    حمٌدة مطر صالح هالل  .47

    حنٌن سهل صاحب علً  .48

    حنٌن دمحم عبد الرحمن حلبوص  .49

    حنٌن مهدي صالح بربري  .51
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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 كليت الوٌارة للعلىم الطبيت

 قسن تقٌياث التخذير

ول اال تالورحل  

 (3القاعة االلكترونية رقم )

 اسن الوادة:

 تاريخ االهتحاى:

    جىاد دمحم. م.م  :اسواء الوراقبيي

   google meet    :wtr-otym-https://meet.google.com/thoرابظ 

 المالحظات بئغا حاضر اسم الطالب ت

    زهراء حسن عبد الرضا حمدان  .1

    زهراء حسن هاشم وحٌلً  .2

    سلٌم خضٌرزهراء حٌدر   .3

    زهراء عبد الكرٌم جاسب عباس  .4

    زهراء علً جبار حاتم  .5

    زهراء فاضل محاسن خنجر  .6

    زهراء كاظم حسٌن علٌوي  .7

    علً كاطع شلوم داغر  .8

    علً كاظم شٌحان شجس  .9

    علً كمون جابر ٌاسٌن  .11

    علً ماجد موسى جبر  .11

    علً دمحم عوده حسن  .12

    لاسم حسانعلً دمحم   .13

    علً دمحم كرٌم سهٌل  .14

    علً مسعد جوٌد جابر  .15

    علً نعٌثل كاظم حمد  .16

    خليفه جاسن غاًن غيث  .17

    فرلد حٌدر حمادي مشكور  .18

    فؤاد جمٌل حمود  .19

مساعد حٌدر الكرٌم عبد لبس   .21     

    كاظم جٌجان حمٌد حسٌن  .21

    كرار شرٌف عبد الحسٌن خضٌر  .22

    علً عاتً هلٌل كرار عبد  .23

    كرار كاطع رهٌف راهً  .24

https://meet.google.com/tho-otym-wtr
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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 كليت الوٌارة للعلىم الطبيت

 قسن تقٌياث التخذير

ول اال تالورحل  

مطر مجبل عٌدان كوثر   .25     

    لهٌب لاسم عبد الحسن هادي  .26

    لٌث عبد الكرٌم فٌاض عوفً  .27

    مازن حاتم صدام عذٌب  .28

    مجتبى احسان دمحم خلف  .29

    مجتبى سعد جمعه برهان  .31

    دمحم البالر حسٌن اشكٌر محمود  .31

    كنبار دمحم جاسم جعفر  .32

    دمحم جلوب جبار مطشر  .33

    دمحم حسٌن هادي فهد  .34

    دمحم حمٌد جاسم دمحم  .35

    دمحم حمٌد رضٌو صحو  .36

    دمحم صباح مٌرة تٌلة  .37

    دمحم صدام صٌهود مونس  .38

    دمحم صدام عباس دمحم  .39

    دمحم عبد المحسن عنبر دمحم  .41

    دمحم فٌصل غازي عبد الحسٌن  .41

    كاظم بخٌت عواددمحم   .42

    دمحم كامل زوٌد حسٌن  .43

    دمحم كرٌم حسن مغد  .44

    دمحم هاشم صاحب طالب  .45

    محمود جواد واوي رسن  .46

    محمود فارس عبد المادر خلٌل  .47

    محمود ولٌد سعدون عبد الحسٌن  .48

    مخلد اسماعٌل راضً خوٌطر  .49

علً كاظم سعد مرام   .51     
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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 كليت الوٌارة للعلىم الطبيت

 قسن تقٌياث التخذير

ول اال تالورحل  

 (4االلكترونية رقم )القاعة 

 اسن الوادة:

 تاريخ االهتحاى:

 ًىر كرين    ب.م  :ييالوراقب اسواء

  google meet :   nnt-yihk-https://meet.google.com/pozرابظ 

 المالحظات بئغا حاضر اسم الطالب ت

    آٌات مرزوق عبد االمام مرزوق  .1

    إٌالف عباس علً كرٌم  .2

    اٌمان ماجد حمدان عبد علً  .3

بنت الهدى فٌصل غازي عبد   .4
 الحسٌن

   

    بنٌن سعد جاسم جوحً  .5

    تبارن نجم عبد هللا مناتً  .6

    تموى مزعل جابر ساٌب  .7

    تمى سالم ناصر عبد هللا  .8

    تمى دمحم خلف مزعل  .9

    تهانً فالح حسٌن بحر  .11

    مصطفى علً عودة مزعل  .11

    مصطفى غٌالن كاصد دمحم  .12

    مصطفى دمحم جبار عبود  .13

    مصطفى دمحم خلف حوشً  .14

    مصطفى محمود داود منً  .15

    مصطفى هاشم جابر معرض  .16

    ممتدى دمحم عباس جاسم  .17

    منتظر حسن صابر شفلح  .18

    منتظر حنٌن داخل جبر  .19

    منتظر صبٌح هندال حنون  .21

    منتظر عبد الكرٌم ابراهٌم كبٌان  .21

    منتظر فاضل عبد السادة لفته  .22

    منتظر لاسم دمحم علٌوي  .23

https://meet.google.com/poz-yihk-nnt
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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 كليت الوٌارة للعلىم الطبيت

 قسن تقٌياث التخذير

ول اال تالورحل  

    منتظر نزار موحان عبد الصاحب  .24

    منذر حٌدر دمحم احتٌرش  .25

    مهدي سعٌد خاجً خلف  .26

    مهدي عبد هاشم عبود  .27

    موسى احمد ناهً هادي  .28

    مؤمل احمد فاخر حسٌن  .29

    مؤمل باسم عبد الزهره حمٌدي  .31

    مؤمل جمٌل محٌبس خلف  .31

    مؤمل حسٌن ناصر شاكر  .32

    مؤمل سالم جواد محارب  .33

    مؤمل طاهر جاسم دمحم  .34

    مؤمل محمود وهٌب جاسم  .35

    ناظم دمحم موزان جبر  .36

    ناٌف كرٌم راشد حسٌن  .37

    حسيي حوذ سالم ًبيل  .38

    جٌاد عباس بدر هاجر  .39

    هسلن كاصذ رشيذ هاروى  .41

    هبه هللا حٌدر خمٌس حمٌدي  .41

    هجران حمٌد حسٌن عبد  .42

    هدى حسن فٌصل نعٌثر  .43

    هدى دمحم لفته شامً  .44

    هدى نعٌم لفته رسن  .45

    هدى هشام كرٌكش سلمان  .46

    هشام باسم شون علوان  .47

    هٌام رحٌم عالوي زاٌر  .48

    هٌام عالء رحٌم هاشم  .49

    وردة احمد دمحم علً خضر  .51
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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 كليت الوٌارة للعلىم الطبيت

 قسن تقٌياث التخذير

ول اال تالورحل  

 (5القاعة االلكترونية رقم )

 اسن الوادة:

 تاريخ االهتحاى:

    م.ب علي هجبل  :اسواء الوراقبيي

  google meet :  tuf-jbfj-https://meet.google.com/ayhرابظ 

 المالحظات بئغا حاضر اسم الطالب ت

    االء عماد لاسم دمحم  .1

    ابتهال عبد المحسن داخل حسن  .2

    ابرار عمٌل حسٌن خلف  .3

    اسراء حمود وادي جوده  .4

    اسراء دمحم حسٌن صالح  .5

    اسماء عبد الزهره سالم ضمد  .6

    أم البنٌن احمد عبد الرضا صادق  .7

    ام البنٌن عالء كامل عبد علً  .8

    تاٌه لعٌبًامامه خماس   .9

    اٌات فؤاد عبد االمٌر عبد الحسٌن  .11

    زهراء محسن عوده دمحم  .11

    زهراء دمحم عزٌز سلمان  .12

    زهراء نعمه نمر جلوب  .13

    زهره عبد الزهره عمر هوٌر  .14

    زٌنب حسن دمحم جابر  .15

    زٌنب سعد جاسم دمحم  .16

    زٌنب عبد االمٌر احمد داخل  .17

    الحسٌن نصارزٌنب علً عبد   .18

    زٌنب فتاح واحد سلومً  .19

    زٌنب كرٌم خلف فٌصل  .21

    زٌنب محمود لعٌبً صبٌح  .21

    زٌنب نعٌم ضمد موسى  .22

    زٌنب هادي معال كباشً  .23

    زٌنه حمٌد كرٌم ٌاسٌن  .24

https://meet.google.com/ayh-jbfj-tuf
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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 كليت الوٌارة للعلىم الطبيت

 قسن تقٌياث التخذير

ول اال تالورحل  

    ساره علً جبار حسن  .25

    سجا حسٌن دمحم ذجر  .26

    سجى جبار دمحم سعٌد  .27

    حمٌديسجى حسن زبون   .28

    سحر عبد هللا جمٌل طالب  .29

    طفوف سماح دمحم ساجت  .31

    طٌبه علً لاسم داخل  .31

    عذراء تالً زٌاره مسلم  .32

    عزٌزه عباس منٌشد موسى  .33

    عال ٌاسر شدهان سلمان  .34

    علٌاء عبد العباس فلٌح حسن  .35

    غدٌر عدنان كاظم شبٌب  .36

    غفران رحٌم بنٌان باجً  .37

    غفران عباس حمٌد طارش  .38

    فاطمة سعٌد كاظم دمحم  .39

    فاطمة عبد النبً راضً سعدون  .41

    فاطمة واثك غانم الزم  .41

    فاطمه خلٌل عٌال غضبان  .42

    فاطمه عدنان عزٌز علً  .43

    فاطمه علً عبد هللا خضٌر  .44

    فاطمه مزهر طاهر حسٌن  .45

    فاطمه موزان ماجد خضر  .46

    عبد المحسن هاديفاطمه واثك   .47

    كوثر فاضل حنون كرٌم  .48

    لمى عباس لاسم جاسم  .49

    لمٌاء سعٌد خالد حطاب  .51
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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 كليت الوٌارة للعلىم الطبيت

 قسن تقٌياث التخذير

ول اال تالورحل  

 

 (6القاعة االلكترونية رقم )

 اسن الوادة:

 تاريخ االهتحاى:

    حسي اهل ب.م  اسواء الوراقبيي:

  google meet :   ncu-jnok-https://meet.google.com/vtfرابظ 

 المالحظات بئغا حاضر اسم الطالب ت

    حوراء لفته عٌسى كاظم  .1

    حوراء محسن جابر ساٌب  .2

    حوراء نوشً كمر علً  .3

    حٌدر احمد راضً داود  .4

    حٌدر جبر رسن مطر  .5

    ناصر لفته حٌدر ستار  .6

    حٌدر عبد الرضا هاشم صالح  .7

    حٌدر نعٌم شنشول فرحان  .8

    خٌزران تحسٌن مطر جوٌد  .9

    هريىد عٌىى حسيي رضا  .11

    حوادي طاهر سحباى العباس  .11

    علً حاتم جبر شنٌشل  .12

    علً حسن مري صحن  .13

    علً رحٌم جٌاد عناد  .14

    علً سالم خمٌس محٌبس  .15

    حسن علً علً صابر  .16

    علً صالح هاتو نور  .17

    علً صباح زبون جاسم  .18

    علً عبد الحسٌن فلٌح حسن  .19

    علً فرحان مشول محسن  .21

    علً لند شعٌبث حسٌن  .21

    مرٌم جبار حلو شالش  .22

https://meet.google.com/vtf-jnok-ncu
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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 كليت الوٌارة للعلىم الطبيت

 قسن تقٌياث التخذير

ول اال تالورحل  

    مرٌم جمعه شغاتً نصر هللا  .23

    مرٌم حسن علن بدن  .24

    جبار رسن نعٌم منار  .25

    ابراهٌم خلٌل فاضل مٌسم  .26

    كرٌم الكاظم عبد احمد نبأ  .27

    نور الهدى علً حاشوش كاصد  .28

    نور الهدى فالح علوان هدٌد  .29

    نور سعد دمحم غافل  .31

    نور مهدي علً فرج  .31

    والء علً عبد العزٌز حمد  .32

    ٌاسر راضً داغر حوٌط  .33

    ٌاسر لاسم رحٌم عبود  .34

    ٌاسر مجٌد جبار كرم  .35

    ٌاسمٌن علً عبد المجٌد موسى  .36

    ٌمٌن علً محسن عبد  .37

    ٌمامة عمٌل عوٌد علٌوي  .38

    ٌوسف عبد الصمد كاظم شبٌب  .39

    ٌوسف علً عبد الزهره عبد علً  .41

    ٌونس رٌاض محٌسن حاشوش  .41

    مرتضى جاسب خالف سلمان  .42

    مرتضى صالح اٌدام عكش  .43

    مصطفى جواد كاظم موسى  .44

    حمٌد حسٌن حطٌحط مصطفى  .45

    مصطفى خضٌر عباس جرٌد  .46

    مصطفى رحٌم مهاوي غانم  .47

    مصطفى زٌدان خالف كرٌم  .48

    مصطفى سلطان شاطً حسٌن  .49

    مصطفى طالب جمعه صادق  .51

    مصطفى عبد وحٌد شالكه  .51

 


	02-02-القاعات الامتحانية الالكترونية-المرحلة الاولى-1.pdf
	02-02-القاعات الامتحانية الالكترونية-المرحلة الاولى-2.pdf
	02-02-القاعات الامتحانية الالكترونية-المرحلة الاولى-1 - Copy.pdf



