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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

للعلىم الطبيتكليت الوٌارة   

يتئٌاقسن تقٌياث االدلت الج  

رابعتال تالورحل  

 الكىرس الثاًي / يئًاث الٌظريت الٌهاسجل حضىر الطلبت في االهتحا

 (2021-2020للعام الدراسي )

 

 (1القاعة االلكترونية رقم )

 اسن الوادة:

 تاريخ االهتحاى:

    دعس روس اسن االستاذ الوراقب:

  google meet  : ddj-tquc-https://meet.google.com/rxgرابط 

 

 المالحظات بئغا حاضر اسم الطالب ت

    ابا الحسن جاسم دمحم فرٌح  .1

    احمد احسان علً عودة  .2

    أحمد أمٌن جاسم دمحم  .3

    احمد جثٌر ٌاسٌن دمحم  .4

    احمد عباس حسٌن مخٌلف  .5

    احمد عبد الحمٌد عمر عبد الحمٌد  .6

    احمد كرٌم عالوي شرٌب  .7

    احمد موسى عبٌد هدابً  .8

    اسامة رعد حسون عاكول  .9

    اكرم علً حسٌن عسل  .11

    امجد هلٌل مطرود كوادي  .11

    بهاء احمد حمٌد عبد العمٌري  .12

    جعفر فاخر جاسم جباري  .13

    حامد هادي جباره كاظم  .14

    الحسٌن محسن مرتضى حسن عبد  .15

    حسن فالح حسن محٌبس  .16

    حسنٌن جعفر مجٌد كاظم  .17

    حسنٌن صباح ناموس دمحم  .18

https://meet.google.com/rxg-tquc-ddj
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    حسٌن رضا ابراهٌم مالح  .19

    حسٌن عبد الرضا حافظ دمحم  .21

    حسٌن عبد سدخان مزبان داخل  .21

    حسٌن علً رحٌم طعٌمة  .22

    حسٌن دمحم خلٌف شنٌح  .23

    ثوٌنًحسٌن موالن كامل   .24

    حسٌن هاشم عطا هللا محمود  .25

    الحمزة فاضل مغتاض كاظم  .26

    حٌدر جلٌل عوٌد عبد الحسن  .27

    حٌدر شٌاع محسن منخً  .28

    حٌدر عباس فاضل نعمة  .29

    حٌدر دمحم عبد الزهرة جساس  .31

    رامً سٌد شنون ثجٌل  .31

    سعد كاظم فرج حافظ  .32

    شاكر دمحم جاسم دمحم  .33

    عادل عبد الزهرة جبر صفاء  .34

    عادل شٌهان شهٌب حزام  .35

    عباس فاضل عباس نصٌف  .36

    علً السجاد سعد دمحم غافل  .37

    علً جواد كاظم علوان  .38

    علً حسن وحٌد حمٌدي  .39

    علً رزاق عبد عبد الصاحب  .41
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 (2القاعة االلكترونية رقم )

 اسن الوادة:

 تاريخ االهتحاى:

 م.م هروٍ جابر  االستاذ الوراقب:اسن 

  google meet   :twd-ghov-https://meet.google.com/msgرابط 

 المالحظات بئغا حاضر اسم الطالب ت

    انتصار كاظم فجر كاظم  .1

بنان عبد اللطٌف عبد االله عبد   .2
 اللطٌف

   

    حسٌن حمودبنٌن حٌدر   .3

    زكٌه حٌدر حسٌن حمود  .4

    زٌنب جالل كرم لفته  .5

    سحر ارشد حمٌد دمحم  .6

    علً زاٌد المً عبٌد  .7

    علً عبد الكاظم حنوش شناوه  .8

    علً عدنان هاشم حسونً  .9

    علً كاظم جواد عواد  .11

    علً كرٌم دمحم راضً  .11

    علً محسن طالب ٌاسٌن  .12

    عبد الرضاعلً دمحم صادق   .13

    علً ٌحٌى هاشم عوض  .14

    عمر دمحم محمود كاظم  .15

    فراس دمحم لعٌبً ورٌج  .16

    هحوىد شاكر حسيي قور  .17

    لٌث اسعد عبد الرضا  .18

    مالك سامً موالن كامل  .19

    محسن سعد فالح وهٌم  .21

    محسن ناهً فرج حسٌن  .21

https://meet.google.com/msg-ghov-twd
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    دمحم حٌدر كرٌم كاٌم  .22

    شالفدمحم فاخر بالسم   .23

    دمحم قاسم دمحم شحٌت  .24

    مرتضى حامد كاظم جبار  .25

    مهند منذر سعد حسن  .26

    مٌس جمعه فلٌح جوٌلً  .27

    مٌس حمدان جونً حسن  .28

    نعم صفاء دمحم فالح  .29

    نور الهدى حازم حنون دمحم  .31

    نور غسان عبد الواحد حنتوش  .31

    نور مؤٌد قادر عكلة  .32

    ًعوت سعيد دمحم هدير  .33

    ٌحٌى راضً حمد حسن  .34

    ٌعقوب ٌوسف دمحم كاظم  .35

    ٌوسف عبد علً زغٌر محسن  .36

 


