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 المرحلة األولى
 

 ثالثةال اإللكترونية القاعة -
 

 خزعل ميثم م.مإسم األستاذ المراقب:  -
 

 Google Meet :qzx-ziwk-https://meet.google.com/xkxرابط  

 

 ت اسم الطالب 7/87 7/88 7/22 7/22 8/2

 8 ربيع حمدان جبرضحى      

 2 ضحى محمد عبد هللا حمود     

 3 ضي حسين علوان مظهر     

 2 طيبة عداد سعدون حسوني     

 5 عباس رحيم محمد رسن     

 2 عباس سليم وداي جريح     

 7 عباس كاظم علي فليح     

 8 عباس نعيم عجر سيد     

 9 عبد االمير حمودي فرج نبهان     

 81 عبد الرزاق مالك جبارة عبد هللا     

 88 عبد هللا سمير عبود عبد الغفور     

 82 عذراء محمد جري زامل     

 83 عالء كاظم برهان عجيل     

 82 علي احمد علي جعفر     

 85 علي احمد محارب خلف     

 82 علي جبار ناصر جاسم     

 87 علي حاتم حسين زركي     

 88 حسين حلو حميدعلي      

 89 علي ربيع خلف حسن     

 21 علي سعيد كاظم الزم     

 28 علي سمير عوده شنيور     

 22 علي صبار جابر كويطع     

 23 علي عبد الرضا جاسم عبود     

 22 علي عبد القادر عطية نور     

 25 علي غياض عبدالزهره حسن     

 22 علي فالح حسن عبد هللا     

 27 علي كاظم دايش كليل     

 28 علي مهند فيصل خلف     

 29 علي مؤيد علوان عبد الحسين     

https://meet.google.com/xkx-ziwk-qzx
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 31 علياء جاسم محمد عبد السادة     

 38 عمار مصطفى نعمه شالش     

 32 غدير صبيح كاظم خلف     

 33 غسق باسم سلمان جاسم     

 32 فاطمة راضي محسن صانت     

 35 فاطمة صالح صباح عبد الرزاق     

 32 فاطمة عبد االمير نعمة عبد الحسين     

 37 فاطمة منتظر محمد زكي     

 38 فاطمة موفق ثامر اسحق     

 39 فاطمه الزهراء ماجد محمد خضر     

 21 قاسم جبار هاشم طاهر     

 28 كرار حيدر ناصر زبون     

 22 حيدركرار رحيم عبد الحسين      

 23 كرار نجم عبد حنون     

 22 كوثر احسان عزيز حاجم     

 25 كوثر علي مطشر رشاد     

 22 ليث عماد عبد االمير حسن     

 27 ليث فراس خضر عباس     

 28 مجتبى عبد العظيم حمود زبون     

 29 محدثه علي سلمان ساده     

 51 محمد جواد كاظم اسماعيل     

 


