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 وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي

 كهيت انًُارة نهعهىو انطبيت

 قسى تقُياث انتخذير

 

 انذور االول-يئانُها سجم حضىر انطهبت في االيتحاَاث انُظريت /

 و( 2021-2020نهعاو انذراسي )

 (1القاعة االلكترونية رقم )

  اسى انًادة:

 تاريخ االيتحاٌ:

 اسًاء انًراقبيٍ:  

 و.د دمحم عبذ انكاظى (1

   و.و حىراء جبار (2

  Google meet  :sbw-bizr-https://meet.google.com/nfcرابط 

 المالحظات بئغا حاضر اسم الطالب ت

    االء مهدي جبار عٌسى  .1

    احمد رٌاض عباس داود  .2

    امٌر راضً سالم طاهر  .3

    اٌات جبار جمٌل سوٌجت  .4

    اٌات علً دعٌر شٌال  .5

    عباس فهد صالحاٌه   .6

    بارق محمود شاكر فرج  .7

    بتول عبد المهدي دمحم مزبان  .8

    بتول علً غنً صٌوان  .9

    بسمة جبر حسٌن موسى  .11

    تبارك جواد كاظم دمحم  .11

    ثرٌا صباح غضبان دمحم  .12

    جنه جبر حسٌن موسى  .13

    حسٌن رحٌم عبد الساده ادعٌم  .14

    حسٌن سلٌم جعٌول سٌد  .15

    حٌهن طارق محٌسن عبٌد  .16

    خدٌجة غالب شرهان حمٌد  .17

    زلفى كرٌم جاسم حسٌن  .18

https://meet.google.com/nfc-bizr-sbw
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    زهراء اسماعٌل موٌح نشمً  .19

    زهراء جواد كاظم عباس  .21

    زهراء عالء محسن فرٌح  .21

    زهراء علً كوكس علً  .22

    الزهراء كرٌم ناصر وادي  .23

    زٌنب سالل عبد فرحان  .24

    زٌنب عادل زٌدان علً  .25

    ساره كوبر كرٌش عناد  .26

    سجى رحٌم سعد كاطع  .27

    سدن سعد عبد الحسٌن  .28

    سٌف مطر دوحان غازي  .29

    ضحى عبد الرحمن دمحم كحٌط  .31

    طٌف حٌدر موسى كودي  .31

    عباس فرج خماس ثامر  .32

    عبد المطلب جبار حٌدر مهوش  .33

    عالء عبد العباس عبود شمخً  .34

    دمحم رؤوفغدٌر عماد حسن   .35

    غسان غانم وادي فرٌح  .36

    غفران ابراهٌم عبد الحسٌن بطً  .37

    فاطمة ربع بدر مجٌسر  .38

    فاطمه عبد الحسٌن عبد الرضا رسن  .39

    فاطمه ناصر حسٌن كاظم  .41

    كرار جبار جمعه دمحم  .41

    كرار حٌدر رحٌم عبد علً  .42

    كرار حٌدر كسار علوان  .43

    علًكرار خلف دمحم   .44

    دمحم شاكر دمحم امٌن كاظم  .45

    مرتضى دمحم ناصر بدن  .46

    نور الهدى جاسم صرٌوط مهتلف  .47

    ٌوسف فراس قاسم جوٌد  .48
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 وزارة انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي
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 (2القاعة االلكترونية رقم )

 اسى انًادة:

    يطر زهرة. و.واسًاء انًراقبيٍ:  

  Google meet   :fdz-axpu-https://meet.google.com/fwoرابط 

 المالحظات بئغا حاضر اسم الطالب ت

    احمد جبار غضبان مغامس  .1

    احمد سعدون عبد لاسم  .2

    احمد فالح عبد الحسٌن تعوبً  .3

    احمد مشتاق طالب عبد  .4

    احمد ناظم خزعل غضبان  .5

    امٌن حسن جبار خضٌر  .6

    انمار صالح عبد المهدي ٌوسف  .7

    حسن جاسم عبود راضً  .8

    لاسم سالم حسن علً  .9

    حسن نبٌل نعمه حمادي  .11

    حسٌن ساده لاسم بشٌت  .11

    سٌف علً كاظم بدر  .12

    عبد الكاظم احمد حنون جٌاد  .13

    عبد اللطٌف طالب سهر وادي  .14

    عبد الهادي عبد النبً طارش سعود  .15

    عمٌل جواد كاظم حسٌن  .16

    علً حسٌن غانم مطٌلج  .17

    علً حمٌد محٌسن مطر  .18

    علً حٌدر جابر خنجر  .19

    علً خزعل جاسب غضب  .21

    علً خمٌس بدن ٌونس  .21

    علً سعد موسى عوده  .22

    علً طارش دمحم عبد الرضا  .23

    علً عبدالواحد صدام شامخ  .24

https://meet.google.com/fwo-axpu-fdz
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    علً دمحم جمٌل حلو  .25

    علً مهدي مخٌلف صخً  .26

    علً نعٌم عبد الرضا لدوري  .27

    عمار عادل كاظم عباس  .28

    كرار عبد الحسٌن شاتً متٌت  .29

    المجتبى دمحم خلٌفة ٌوسف  .31

    دمحم صباح نوري كاظم  .31

    دمحم علً جبار جلٌهم  .32

    دمحم كاظم سندال حسٌن  .33

    دمحم كاظم هاشم دمحم  .34

    دمحم كرٌم هاشم سٌد  .35

    دمحم هادي حسٌن ناصر  .36

    مرتضى عمٌل حمودي جبر  .37

    هدٌهدمرتضى عودة جبار   .38

    مرتضى دمحم كرم موسى  .39

    مرتضى مطشر حمٌد دمحم  .41

    مصطفى رحمن عزٌز عباس  .41

    مصطفى عباس عبد سفٌح  .42

    مصطفى علً عبدعون موٌش  .43

    ممتدى عبد غالً طه  .44

    ممتدى مصطفى خرباش جعٌز  .45

    منتظر رحمه محٌسن كاظم  .46

    منتظر دمحم جوده باشوكً  .47

    محسن مطرمهدي هادي   .48

    مؤمل جعفر علً عباس  .49

    واثك حسٌن مشعل عبٌد  .51
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 (3القاعة االلكترونية رقم )

 اسى انًادة:

    ياجذ َىرِ ب.واسًاء انًراقبيٍ:  

  Google meet  :cnt-dbrs-https://meet.google.com/ccvرابط 

 المالحظات بئغا حاضر الطالب اسم ت

    احمد ثابت خالد عثمان  .1

    احمد حسٌن لعٌبً صكر  .2

    احمد حنش غلٌم دمحم  .3

    احمد حٌدر عباس عبد الحسن  .4

    احمد طالب حسن عبٌد  .5

    احمد كرٌم خلف جبر  .6

    احمد نعمة حسٌن هاشم  .7

    بالر علً رشن امناتً  .8

    حسٌن خٌون سالم عباس  .9

    حسٌن شاكر كرٌم حرٌز  .11

    حسٌن عباس فزع اسوٌري  .11

    حسٌن عبد الواحد مطلب طاهر  .12

    الحسٌن عدنان حسٌن الزم  .13

    حسٌن كرٌم جاسم علن  .14

    حسٌن محسن رحٌم مخرب  .15

    حسٌن دمحم عاجب هاشم  .16

    حسٌن نبٌل عبد زٌد عبد الكاظم  .17

    حسٌن نوري دمحم اسمر  .18

    رسن دمحمحسٌن هادي   .19

    حمٌد سعدون سٌد عبٌد  .21

    حٌدر عاصم عطا فلٌح  .21

    حٌدر دمحم راضً فرٌح  .22

    خضر لاسم مجٌد نعمه  .23

    ذو الفمار حمٌد هاشم كاظم  .24

https://meet.google.com/ccv-dbrs-cnt
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    راضً رسول عبد هللا جاسم  .25

    رضا دمحم نعٌم حبٌب  .26

    سامر جبار لاسم شٌال  .27

    سجاد احمد ابراهٌم عبود  .28

    حسٌن حجً سجاد علً  .29

    سجاد مرتضى ماهود منادي  .31

    سعد شاٌع دمحم لفته  .31

    سٌف الدٌن علً جارهللا  .32

    شهاب احمد ناصر مناحً  .33

    عبد الكاظم عبد الجبار عبد جاسم  .34

    عالء دمحم غلٌم حسون  .35

    علً حسٌن سلمان جرٌو  .36

    علً كرٌم حطاب سوادي  .37

    عمار عودة كاظم جبر  .38

    عمار ٌحٌى فاضل كاظم  .39

    فرلد حمٌد طعمة ماٌع  .41

    ماهر عزٌز عرار ناصر  .41

    دمحم حسٌن جعفر دمحم  .42

    دمحم زهراو غانم حمد  .43

    مرتضى حمدان جوج سالم  .44

    مرتضى مزهر موزان خالطً  .45

    مصطفى كرٌم زٌارة جاسم  .46

    مناف حمٌد علً حنتوش  .47

    مناف محمود عجٌل سعدون  .48

    ٌاسر صالح مطر ٌوسف  .49

    ٌحٌى خلٌل ابراهٌم مهدي  .51
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