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 األولىالمرحلة 
 

 ثانيةال اإللكترونية القاعة -
 

 زيدون ايمن م.مإسم األستاذ المراقب:  -

 Google Meet: kcs?pli=1&authuser=0-jjri-https://meet.google.com/obdرابط   -

 ت اسم الطالب 17/7 7/88 7/22 7/22 8/2

 8 جواد كاظمدعاء علي      

 2 رشاد حميد مهاوش زغير     

 3 رضا عبد الزهرة حسن عباس     

 2 رغدة رحيم حميد تويه     

 5 رفل حسين عبد الحسن حسين     

 2 رقية رعد خزعل عالوي     

 7 رواسي يحيى عبد الحسين جاسم     

 8 ريام عادل حطاب     

 9 زهراء جواد كاظم زهراو     

 81 فنجان رشك زهراء ستار     

 88 زهراء سلمان هليل     

 82 زهراء ظافر سالم كاظم     

 83 زهراء عبد الكريم نصيف جاسم     

 82 زهراء عدنان عبد جعفر     

 85 زهراء علي جاسم محمد     

 82 زهراء علي عذافه جبر     

 87 زهراء محمد هاشم غليم     

 88 زهراء مرتضى خيون خنجر     

 89 زهراء مزهر عبد الحسن عباس     

 21 زهراء مسلم عليوي ناصر     

 28 زهراء ناهد محمد نعمه     

 22 زهراء نعمه جاسم كريدي     

 23 زهراء يوسف راضي كاظم     

 22 زهرة عبد الرضا حسين مريهج     

 25 زينب حافظ عبد مطر     

 22 زينب حسين حسن راشد     

 27 حموديزينب حيدر جاسب      

 28 زينب عذيب مري صابر     

 29 زينب عماد سالم جابر     

 31 زينب قاسم محمد حسين     

https://meet.google.com/obd-jjri-kcs?pli=1&authuser=0
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 38 زينب مهند عبد الجبار عبد الكريم     

 32 زينب يوسف راضي كاظم     

 33 ساره زكي عباس جوده     

 32 ساره سعدون فرج دهم     

 35 ساره عبد االمير عطية فلحي     

 32 سجاد قاسم عبد الرضا هزاع     

 37 سجى حسين جاسم غافل     

 38 سجى مطر ثامر     

 39 سفانه حسن حميد محسن     

 21 سلر نصير مظفر ناهي     

 28 شكران جمال هادي حمادي     

 22 شمس رستم باسم مطشر     

 23 شهاب قاسم زهراوي حسن     

 22 شهد جالل ياسين طه     

 25 صالح مهدي شهد جمال     

 22 شهد مضر جميل عثمان     

 27 شهناز علي حسين حميدي     

 28 صفاء عمار نجم سعدون     

 29 ضحى جاسم محمد سعدون     

 51 ضحى جواد كاظم عبد الحسين     

 


