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 ثانيةال اإللكترونية القاعة -
 

 إسم األستاذ المراقب: م. م. غفران عبد المحسن محمد -
 

 Google Meet :xpc-isxk-https://meet.google.com/uuqرابط   -

 

 سم الطالبإ ت

 رونق علي كاظم عبد الرضا  1

 روى نعمة عيسى حسن  2

 زمن سالم خوين كريم  3

 زهراء جاسم محمد هذيل  4

 زهراء جبار عيسى ثابت  5

 زهراء حسين عاشور كاظم  6

 زهراء خليل سماري لفتة  7

 زهراء سعدون عبد الرحيم عبد هللا  8

 طالب جبار حسنزهراء   9

 زهراء ماجد عباس جلوب  10

 زهراء يوسف كاظم عباس  11

 زيد مالك وهيب حسن  12

 زينب علي كوكس علي  13

 زينب محمد لفتة عبد السادة  14

 سارة جواد كاظم عبيد  15

 سارة سعد مهدي بيجان  16

 ستار جبار عبد الحسين حمود  17

 سجى ثجيل كاطع رويح  18

 حاتم شهدشميم هاشم   19

 شيرين كريم طالع عباس  20

 ضياء محمد هاشم ناصر  21

 طيبة عبد الزهرة حسين حمود  22

 عباس حسين موسى  23

 عباس طالب جبار موسى  24

 عبد الرزاق محمد عباس جبر  25

 عبد الكاظم وداي راضي مدودي  26

 عبد اللطيف جعفر عبد اللطيف صادق  27

https://meet.google.com/uuq-isxk-xpc
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 عبد هللا حسين صاحب حسن  28

 فنديعدنان جبار زامل   29

 عدنان فرحان مجيد رشيد  30

 عقيل كاظم نعيم جبر  31

 عالء دعير فالح حسن  32

 عالء سعيد عودة حسن  33

 عالء صبري خريبط فريح  34

 عالء فيصل عبد الحسين عليوي  35

 عالء ياسين نعيم عبد هللا  36

 علي احمد صاحب دشر  37

 علي جاسم حمود حاتم  38

 علي جبار كاظم حميدي  39

 حسنعلي جعفر عبد السادة   40

 علي جمعة عيسى حسين  41

 علي حسين علي عبد الحسن  42

 علي دواس ماجد محمد  43

 علي راضي مهدي عبد  44

 علي رحيم ريسان ضيدان  45

 علي رحيم مطر ياسين  46

 علي رشيد حميد مفتن  47

 علي عبد األمير داخل جبارة  48

 علي كاظم هاشم راضي  49

 علي محسن فزع منخي  50

 علي مضر جميل عثمان  51

 عهود مشتت جبارة سويجد  52

 فاطمة جاسم لعيبي حسان  53

 فاطمة جبار حسين شري  54

 فالح نعمة خضير داغر  55

 فهمي عباس مهلهل حسن  56

 

 


