
د عالء الزم : المراقب 

الرابط

اسماء الطالب تت

بنين ثامر عبد هللا عامر126

بنين جاسم غانم طاهر227

بنين طارق صالح غضبان328

تبارك عبد الخضر حسين429

تبارك عبد الزهرة صدام حيال530

تبارك محمد رحيم جاسم631

تقى علي جبر شناوه732

تقى عون طاهر كاظم833

تقى ماجد سلمان سعيد934

تقى محمد عمران موسى1035

جنات عقيل عبد الخالق حميد1136

جنه عباس محمود محمد1237

حسن عباس حاتم مراد1338

حسن عبد الرضا محمد جوده1439

حسين عبد الكريم دعاج خلف1540

حسين عبدالحسين عداي1641

حسين علي حسين محمد1742

حسين مالك كويم عبد الرضا1843

حميدة وتد لعيبي1944

حوراء رحيم عبد الحسين لفته2045

حوراء صادق2146

حوراء عبد المطلب علوان2247

حوراء عطشان خالف بدن2348

حوراء محمد حسن جاسم2449

حوراء مسلم كامل بارع2550

انوار ابراهيم زبون عبد الحسين

ايات سعد سلمان محمد

اية رعد جميل عداي

اية عمار ثابت طعمة

ايالف عجيل جاسم عذافة

االء عالء عبد الكاظم عبيد

ام البنين جعفر قحطان علوان

امام عادل قاسم ناصر

امنة احمد عبد الرحيم ابراهيم

امنه فاضل كاظم شاوي

اديان حميد حلو محمد

اديان عبد الكريم دنين خلف

اسامة يحيى محمد جاسم

اسماء حسن شاكر جابر

اصاله أحمد هاشم عبود

احمد جبر زغير منشد

احمد حامد كاظم عاشور

احمد صالح مهدي علي

احمد علي حسين سفيح كاظم

احمد مؤيد عبد الجبار عبد

ابا الحسن باسم محسن عبيد

ابرار موسى حسين رضا

ابراهيم ناظم شجر فهد

ابو ذر عدنان حسن جلعوط

احمد جاسم محمد راضي

المجموعة االوىل للمرحلة الثانية امتحانات الفاينل 

اسماء الطالب 

1القاعة رقم 
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د احمد محمد : المراقب 

الرابط

اسماء الطالب تت

حيدر ستار زبون عداي126

دينا امجد مهلهل ياسين227

دينا محمد خالد عبد علي328

ذكاء سعدون ابراهيم عصب429

رباب احسان زغير هاتو530

رتاج محمد عبد هللا ياسر631

زينب عباس حمدي محمد732

زينب عبد الهادي جاسم طعان833

زينب عالء غانم جوده934

زينب علي نونه محمد1035

زينب كريم محيسن جبر1136

زينب محسن فرحان صبيح1237

زينب مكي عبد الرحمن عبد1338

زينة عبد هللا مبارك حسان1439

ساره سالم عبد الصاحب طالب1540

ساره صبيح هليل بديوي1641

ساره علي محمد محسن1742

ساره مرتضى كاظم حالوب1843

ساره مهدي حسين راضي1944

سجاد عدي عباس بلبل2045

سجى حسام عبد الحسين عكال2146

سجى شاكر محمود يعقوب2247

سحر عباس غانم محمد2348

سعد حسين غياض صبار2449

سلمى صباح محمد عبد الحسن2550

زهراء علي حسين جاسم

زهراء علي شاكر صبيح

زهراء علي لفتة زاير

زهراء فيصل مزهر سلطان

زهراء قاسم عبد االمير محمد

زهراء رياض كاظم فالح

زهراء سلمان جاسب حمود

زهراء عبد هللا كريم خضير

زهراء عجيل رشيد حسن

زهراء عقيل طعمه ظاهر

رغدة علي كاصد عطية

رنا سامي سعيد حميد

رنا علي قنبل بدو

روان حامد ساعي جاسم

زهراء حسان محمود حسان

بنين اسعد نجم عبد هللا

رحاب سعد عبد علي ثامر

رسل احمد عبدالمحسن كاظم

رشا حسين نعيم مريوش

رضا جاسم صالح عبدعلي

أماني عدنان عبد الحسين جابر

آيات عمار عبد الحسن داغر

آيات فاضل احمد زيارة

آية صباح نوري إبراهيم

براء صباح عبد االمير حمزه

 للمرحلة الثانية امتحانات الفاينل 2المجموعة  

2القاعة رقم 
اسماء الطالب 
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الرابط

اسماء الطالب تت

سمر عبد العظيم جاسم حسين126

سمية تقى عبد الكريم227

سوسن فيصل غازي328

سيف علي بعرور تبل429

شفاء عمار نجم سعدون530

شمس الضحى وليد خالد سالم631

شميم نعمان منذر يوسف732

شهد حازم قيس عبد هللا833

شهد قاسم محمد جناح934

صالح عبد الصاحب شامخ1035

صفا حبيب خير هللا عفلوك1136

ضحى جبار مطر عاصي1237

غدير ناصر شيهان1338

غسق رائد فاضل محمد1439

غفران عبد الكريم عبد الرحيم1540

غفران كاظم علي نصر هللا1641

فاطمة حكيم رشك زغير1742

فاطمة رفيق خليل طه1843

فاطمة زيدون نعيم صينخ1944

فاطمة سعد حسين فياض2045

فاطمة عباس عبد االمير عبد هللا2146

فاطمة عبد الزهرة لعيبي صاغر2247

فاطمة عبد السيد زيبك علي2348

فاطمة عبد الكريم مظلوم2449

فاطمة عبد هللا عباس2550

عبد الكريم عالء عبد الكريم

عبد هللا احمد عبد الحسين موسى

عبد هللا فاضل عبد علي عبيد

عبد هللا مصطفى عبد الشهيد

عبد هللا نعمة ياسر

عباس احمد صاحب دشر

عباس عصام عبد الحسن شندي

عباس كاظم فهيد شويع

عبد االمير عادل حسين جاسم

عبد الحسين علي عبد الحسين

زينب سمير بدر اسماعيل

زينب صالح حسن جازع

ضحى زيدان كاطع جحيل

طاهر احسان طاهر حمادي

طيف عقيل عبد الزهره

http://meet.google.com/gan-dpox-oixد محمد رشيد : المراقب 

زهراء كاظم محمود عبد

زهراء محمد حسن محمود

زهراء محمود شاكر عمر

زين العابدين نبيل هاشم جازع

زينب احمد طالب لفتة

زينب جبار حسن

زينب خالد ناصر حياة

زينب رافد عبد الجبار محمد

زينب رضا غازي سعيد

زينب ساري عبد علي راضي

 للمرحلة الثانية امتحانات الفاينل 3المجموعة  
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الرابط

اسماء الطالب تت

فاطمة فالح صابط عباس126

فاطمة قاسم حميد موسى227

فاطمة محمد جكليت عبود328

فاطمة محمد مهدي هاشم429

فاطمة محمد نوري إبرهيم530

فاطمة منذر رحيم احمد631

فاطمة مهدي جاسم حنون732

فاطمة موفق عبود والي833

فاطمة هاشم دفار سالم934

قمر طة ياسين واوي1035

قمر فتاح محسن علي1136

كاظم حسين علي صالح1237

كاظم عطيه عبد الحسن عطيه1338

كاظم كريم كاظم نصير1439

كرار جمعه قاسم زبون1540

كرار محمد كاظم جليل1641

كرار نعيم زبون عبد ا لرضا1742

كوثر رافد ناظم خضير1843

نبأ كريم نتيش والي1944

نبأ ناصر خلف شندي2045

نجالء خالد عاشور عبد الحسين2146

نرجس جواد عبد العباس محمد2247

نرجس مؤيد فالح عبد الحسن2348

نور الهدى احمد لفته عاتي2449

نور الهدى حسين علي جاسم2550

محمد عادل قاسم محمد

محمد عبد الناصر حسين عبد هللا

محمد علي عبد الحسين محمد

غدير ماجد حطاب جعفر

كوثر زاهد محمد نعمه

مبين حازم شاكر محمود

محمد جاسم عبد االمير جاسم

محمد زامل حميد صحن

علي ناهد محمد نعمه

غادة عبد هللا عبد الجبار نجم

غادة مازن عدنان عباس

غدير سمير خيري الزم

غدير قاسم محمد ياسين

علي سعد عبد حاتم

علي سلمان جبرت هللا ثجيل

علي كامل جواد شنيور

علي كريم شلش زاير

علي منتصر كوز بدن

http://meet.google.com/wpx-wcth-tecد هدى باسم : المراقب 

 للمرحلة الثانية امتحانات الفاينل 4المجموعة  

4القاعة رقم 
اسماء الطالب 

عبير عبد الكريم عيسى كريم

عال محمد علي

علي احمد حسن موسى

علي جاسم عبادي عباس

علي جبر عبدعلي طاهر

علي حسين مجيد ناصر

علي رعد كريم علوان
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الرابط

اسماء الطالب تت

نور الهدى محمد عبد الرضا126

نور الهدى مهدي صالح عبد هللا227

نور رحيم فرحان328

نور كريم كاظم زبون429

نورا احمد عبد الزهرة محمد530

نورا ضياء عبد االمير وادي631

نوره صباح شريف صالح732

نوره صبر جاسم عوده833

هاجر محمد خماس جبر934

هاجر محمد فاضل علوان1035

هالة سعد بدر عبد هللا1136

هبه جبار رويس حسون1237

هبه علي جبار حميد1338

هدى الرحمن نجاح محسن سعيد1439

هدى امجد حميد محمد1540

هدى شاكر محمود1641

هدى عقيل مسلم جاسم1742

هدى هاني هاشم موسى1843

هدير حسن حبيب1944

هشام ياسين عبد الصمد خلف2045

هيا علي عبد االئمه كاظم2146

وفراء عبد الحسن وهام جبار2247

يقين حسين ربع حميد2348

يقين حيدر محسن عكار2449

يقين محمد ساهي رمضان2550

موسى الكاظم عالء إسماعيل

ميسم حيدر قوجان محسن

نبأ حازم جلوب أكيرع

منتظر عبد الكريم علي قاسم

منتهى جبار رمضان

مها محمد حسين صادق

مهدي صالح مهدي

مهيمن عباس عطا جابر

مريم كاظم محمود عبد

مصطفى عطيه كاظم زوير

مفاز جاسم محمد جاسم

مالك ثائر عبد وريج

منتظر داوود سالم

مريم تحسين جاسم صياح

مريم زيد خزعل عبد الخالق

مريم عبد الكريم كريم موسى

مريم علي عبد الواحد قاسم

مريم علي كريم حمود

مرتجى كامل عبد العالي حسين

مرتضى حسين علي حسن

مرتضى خضير عباس حميد

مرتضى فيصل لفته حمادي

مرتضى ماجد حميد فليح

محمد علي كاظم عبود

محمد يوسف جرمل غانم

http://meet.google.com/thk-yurm-wjvد يونس صدام : المراقب 

اسماء الطالب 
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