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 األولىالمرحلة 
 

 رابعةال اإللكترونية القاعة -
 

 سالم ياسر م.مإسم األستاذ المراقب:  -

 Google Meet: ubr-srjf-https://meet.google.com/cqpرابط   -

 ت اسم الطالب 7/87 7/88 7/22 7/22 8/2

 8 حسن عذافة حافظمحمد      

 2 محمد خالد عبد كريم     

 3 محمد سالم مالح عليوي     

 2 محمد صابر حسين مهنا     

 5 محمد صباح عيدان ماجود     

 2 محمد عارف صابر زمام     

 7 محمد عوده زاير كاظم     

 8 محمد هاشم غليم عليوي     

 9 مرتضى عبد الحسين غانم حسين     

 81 مرتضى قاسم محمد سعد     

 88 مرتضى محمد راضي عيدان     

 82 مروة ثجيل خلف علي     

 83 مروه عبد الزهره رحيمه موزان     

 82 مروه ماجد حاتم بابيره     

 85 مريم جاسم محمد عبد االمام     

 82 مريم حسنين فرحان عبد الحميد     

 87 مريم حسين هادي محمود     

 88 مريم عامر جواد كاظم     

 89 مريم عقيل منصور عبد الحسن     

 21 مريم محمد كاظم رهيف     

 28 مريم هادي غضبان خنيفر     

 22 مسلم حميد موحي فضيل     

 23 مصطفى جمعة زاجي كبر     

 22 مصطفى ستار جبار كاظم     

 25 مصطفى سليم لعيبي شاتي     

 22 الرحمن خلف حسينمصطفى عبد      

 27 مصطفى كريم عبد النبي محمد     

 28 مصطفى كيلو بدن     

 29 مصطفى مراد مطر حسين     

https://meet.google.com/cqp-srjf-ubr
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 31 مكه احسان عبد الحسن خزعل     

 38 منتظر جاسم صدام عبد العزيز     

 32 منتظر حكيم مجبل حيدر     

 33 منتظر خيري غانم داغر     

 32 محمد مهدي شياع فهد     

 35 مهدي عبد االمير جاسم صحن     

 32 مهدي كاظم نعمه زايد     

 37 ندى رحيم صالح حسين     

 38 نرجس رحيم عبد عاصي     

 39 نرجس سالم قاسم كاظم     

 21 نور الفواطم محمد شعيبط عبيد     

 28 نور الهدى جعفر مجيد كاظم     

 22 حنشنور الهدى سالم كريم      

 23 نور الهدى مثنى داود زبون     

 22 نور الهدى هادي شبوط محسن     

 25 نور ياسين سلطان جابر     

 22 وسن نعيم ساجت عكيلي     

 27 وفاء عبد الحسين جبر صيهود     

 28 يقين عبد الحسين جابر عبيد     

 29 يقين محمد يحيى علوان     

 51 حمديوسف صادق جعفر      


