
امجد إبراهيم: المراقب 

 1القاعة رقم 

تاسماء الطالب ت

26االء فالح وحيد هاشم 1

27ابراهيم حيدر عبد الواحد محمد 2

28ابراهيم خالد ابراهيم عبد الرحمن 3

ن 4 29احمد ثائر علي عبد الحسي 

30احمد جاسم خلف مجيرس 5

31احمد ستار جبار محمد6

32احمد طارق جابر نعيمه7

33احمد عامر عصمان شنشول 8

34احمد كريم جبر بدوي9

35ادهم علي راهي موىس 10

36اديان حمزة سلمان عبد السيد 11

37اديان كريم محمد حاتم 12

هان حسن مهاوي13 38ازهر شر

ي محمد 14
ن
39اسامة عبد الرضا عان

40استغفار عويد رشاد15

ن جابر 16 41اشاء عدنان عبد الحسي 

42اسعد يحي  محسن خلف 17

43امنة صبيح عبود اسماعيل 18

44امنة علي عبود حميدي 19

45انهار حسن حميد محسن 20

46آيات حازم محمد كلو 21

47آيات سالم جواد محارب 22

48آيات فليح رهن زغب 23

49آيات كاظم خب  هللا مرس24

50آيات ماجد جبوري لفتة 25

الرابط 

المجموعة االوىل للمرحلة الرابعة  امتحانات الفاينل 

ن  ي شاهي 
ن خليل راضن حسني 

ن مجيد ن حمزه حسي  حسي 

ن صفاء محسن عليوي حسي 

ن محمد حافظ ماجود حسي 

ن عبداالمب  طارش خزعل  حني 

ن رياض علي منيشد  حني 

اسماء الطالب 

ن حامد كريم زغب   بني 

تقى باسم حميد عبد الزهرة 

 فاضل واىلي بدوي
تقى

تماضن ستار جبار محسن 

جمال فارس محمد سعيد

خلود خلف محمود مسلم

دعاء علي ناض 

دعاء عمار شبوط ناجص

ن  رسل جواد كاظم حسي 

ن جوحي روان علي حسي 

روان علي محمود هادي 

ن كريم علوان جاري حني 

http://meet.google.com/jmo-zygx-aji

ختام راشد شحان جاسم 

هان روان محمد عكار شر

روان مخلص حمدان درجال 

الحوراء ثائر رشك حسن 

حيدر صالح مهدي 

حيدر محمد نجم عبد 

حيدر منعم كريم حريز

http://meet.google.com/jmo-zygx-aji
http://meet.google.com/jmo-zygx-aji
http://meet.google.com/jmo-zygx-aji


احمد غضيب. د:المراقب 

 2القاعة رقم 

تاسماء الطالب ت

26رؤى عبدالرحمن طالب محمد1

27زهراء حبيب هادي محسن2

امه3 ن جعفر شر 28زهراء حسي 

ي4
29زهراء سالم يونس ثويين

30زهراء صادق صاحب عيدان5

31زهراء ضيف غازي نجم6

32زهراء عبد المحسن فالح مطر 7

33زهراء عدنان ترف علي 8

34زهراء عدنان جبار عداي9

ن جوحي10 35زهراء علي حسي 

36زهراء علي صاحب كاظم 11

37زهراء علي عبد الحسن جواد12

ن حيدر 13 38الزهراء علي عبد الحسي 

39زهراء فايز بدر وطبان14

40زهراء محمد عبد الصاحب15

41زهراء منب  محمد عبدهللا16

42زهراء مهدي صالح عبد 17

ي18 43زينب حسن عبد الصاحب صبر

44زينب رحيم زنيد نعيمة19

ن 20 ن حسي 
45زينب زيارة مفيى

46زينب سعد شبيب ربيع 21

47زينب علي كرم موىس 22

48زينب فاضل عباس 23

49زينب قاسم حميد فطية24

وش 25 50زينب قيس فيصل حبى

http://meet.google.com/syd-syad-sfr

الرابط 

 للمرحلة الرابعة  امتحانات الفاينل 2المجموعة  

اسماء الطالب 

شمس سعد كريم حسن

زينب كاظم محمد كاطع

زينب كمال صابر ناض 

زينب نزار حافظ

زينب نوري قادر حنون

زينة رعد محمود صالح

سجود فاضل ناض بدر

سجر هادي عبد محسن

هان حسن مهاوي سحر شر

سحر طالب صدام ربيع 

سجاد كامل محسن كريم

زينة عالء زوير ضمد

سارة حسن كاطع 

ساره عادل زغب  

ساره عماد شاكر 

ن  علي حسي 
ن سما تحسي 

سهام عبدالكريم عبدالستار عبدهللا

سوزان قاسم سلمان عبيد

سيف الدين محمد عويد لفتة 

ساىلي سمب  عاشور غاىلي

سجاد احمد حزام عبيد

سجاد احمد محسن مطر 

ي
سجاد باسم محمد راضن

ن عليوي حسان  سجاد حسي 

سجاد عبد االمب  جواد صيهود

http://meet.google.com/syd-syad-sfr
http://meet.google.com/syd-syad-sfr
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تاسماء الطالب ت

ي1 26شمس عبد الكريم جياد لعيير

27شهد محمد كامل جدوع2

28صفية ثعبان ابو عيون 3

29ضج عبد الكريم محمد هادي4

غام فؤاد كاظم محيسن5 30ضن

31طيبة باسم كاطع كريم6

32طيبة منصور عبد العاىلي منصور 7

33طيف مزهر حزام اديب8

34عباس حسن ازغب  كماش9

ي مشعل10 35عبد العظيم ابراهيم لعيير

36عبد هللا خالد سوادي مهدي11

37عبدهللا عبدالكريم محمد عطية12

38عقيل عباس جعفر عويجل13

39علي اسعد عبد الكاظم عبد المحسن14

40علي سعدون قاسم محمد 15

41علي طارق ابراهيم منشد16

42علي عادل رحيمة علي 17

43علي عاصف محسن يحي  18

44علي عبد االمب  عبد الحسن جبر19

45علي عدنان مجيد عزيز20

ن موىس21 46علي كاظم حسي 

47علي كريم جاسم فندي22

48علي ماجد راهي لفته23

49علي ناض احمد نصار 24

ن25 50عمر يقضان صباح رهي 

http://meet.google.com/oqt-tedw-ujn

http://meet.google.com/gan-dpox-oix د محمد رشيد:   المراقب 3القاعة رقم 

د احمد محمد : المراقب 

فاطمة الزهراء عبدالكريم الزم بهب 

فاطمة حسن سعيد زويد

فاطمة سعدون قاسم محمد

فاطمة عبد الجبار جاسم عبد علي

 زركي
ن غدير حاتم حسي 

 للمرحلة الرابعة  امتحانات الفاينل 3المجموعة 

قاسم ابراهيم جاسم محمد 

القاسم ثابت قاسم عزيز 

غدير مدرك حمودي سعيد

غزل مشتاق طالب مطرسر 

غفران جاسب زغب  موىس 

غفران فيصل عبد الحميد عبدالكريم

فرقد كريم جاسم 

فريال كاظم داود 

كرار محمد علوان كاظم  

ليث عباس حمدي محمد 

مارتن كريم صالح غياض

مجتير جعفر كاطع  محيسن 

قبس فاضل حنون داؤود

كاظم احمد طارش قاسم 

فاطمة عدنان جالب عامر

ن  فاطمة مجيد جاسب حسي 
ن ق عبد االمب  محمد حسي  فاطمة مرسر

فاطمة ناظم حمادي حبيب

ي فاطمة نعيم قاسم حاحر

فاطمة هادي عبد هللا ناض 

اسماء الطالب 

http://meet.google.com/oqt-tedw-ujn
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http://meet.google.com/gan-dpox-oix


د احمد محمد : المراقب 

3القاعة رقم 

تاسماء الطالب ت

28مجتير فاخر حسن سلطان 1

29محمد الصادق عبد المطلب محمد 2

30محمد انور ابراهيم خليل 3

31محمد جعفر غيالن فري    ح4

32محمد حاتم حميدي عبود5

ن سليم موله 6 33محمد حسي 

34محمد عبد االمب  عزيز حسون7

35محمد علي جبر جعفر 8

36محمد كريم حسن جبار9

37محمد هامل كاظم حاتم10

38مرتضن حميد عبد الحسن 11

39مروه سعد جاسم محسن12

40مريم جبار عبد عاضي13

41مريم جمال عبدالمطلب معيدي14

42مريم جواد سالم طاهر15

43مريم سالم محمد طه16

44مريم ظافر محسن طه17

45مريم مقدام عبد العطوف طاهر18

46مصطقن اسعد رمضان باقر19

ن20  حسن قاسم عبد الحسي 
47مصطقن

ن جاسم محسن21  حسي 
48مصطقن

ي حمود22
49مصطقن حلو راضن

50مصطقن رعد درويش مراد23

51منار محمد عبد هللا محمد24

52منتظر سعدون خيون ناض25

53منتىه مزهر خليف عطية26

ن27 مودة عبد الكريم ياسي 

http://meet.google.com/vud-bqtg-fcu

نعمه علي كريم حمد

نور احمد جمعة هليل

نور الهدى جبار صالح هادي

نور الهدى علي طاهر خميط

ن  ن امي  مؤمل حسي 

ن عيكش ميسون عصام حسي 

مينا تغلب كاظم خنجر 

نادين عقيل حسن عبد الرزاق

الرابط 

ن محمد صالح عباس جمانه حسني 
ن يمامه محمد حيدر حسي 

يمان مرتضن جبار طارش

يوسف فيصل اهوير سفيح

هبة داوؤد سلمان 

هبة عبد الكريم حميد جاسم
ن هيثم عماد جهاد حسي 

ن حازم خيون خنجر  هيلي 

وفاء حميد حران تايه

وليد خالد ابراهيم عبد الرحمن

ن نور حسن جعفر ياسي 

ن جنيح نور محمد حسي 

ي جخيور سعدون ي ناحر
ن
هان

ي علي هايدي محمد ناحر

هبة اثيل عبد علي سلمان

هبة جاسم محمد عباس

نبا احمد عبد هللا عبد الجليل 

نرجس احمد مصطقن عباس

 للمرحلة الرابعة  امتحانات الفاينل 3المجموعة 

اسماء الطالب 
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