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 األولىالمرحلة 

 لخامسةا اإللكترونية القاعة -
 

 عباس نور م.مإسم األستاذ المراقب:  -
 

 Google Meet: iat-nxxw-https://meet.google.com/mumرابط   -

 

 ت اسم الطالب 7/87 7/88 7/22 7/22 8/2

 8 عبد الهادي صالح كرميوسف      

 2 احمد جبار هامل هاشم     

 3 احمد سعد حمزه لفته     

 2 احمد مرتضى عبد الكريم ابراهيم     

 5 احمد منعم طاهر حسين     

 2 ادريس محمد دواي الزم     

 7 اديان علي عبد هللا محمد     

 8 اسيل عبد هللا عبد علي عجيل     

 9 بنيه صفراالء علي      

 81 المرتضى مؤيد سالم علوان     

 88 امال راسم لفته كاصد     

 82 امين احول كريم حميدي     

 83 امين عاصي كنجي حمادي     

 82 انس مجبل حسين موزان     

 85 ايات ناهل محمد سدران     

 82 ايالف عالوي حسين شنون     

 87 بتول مازن عيسى مراد     

 88 بدور ساجت خيبر بخاخ     

 89 بنين محمد جمعة حاجم     

 21 جنه حامد حسين محمد     

 28 جواد كاظم معتوك عويد     

 22 حسين جاسم محسن ذرب     

 23 حسين سمير عبد الزهرة احمد     

 22 حسين علي شيال عبد الحسن     

 25 حسين علي عبد الزهره جبر     

 22 سدخان ثامر حمزه رحيم     

 27 حنان حبيب اسماعيل جابر     

 28 حنين خضير حواس عبيد     

 29 حيدر حافظ فالح زاير عطيه     

https://meet.google.com/mum-nxxw-iat
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 31 حيدر صبري وادي كعيد     

 38 حيدر منذر جاسم مركب     

 32 دعاء مثنى حسن مزعل     

 33 دنيا كاظم هاشم حمدان     

 32 ذو الفقار عقيل كريم داود     

 35 رقيه كريم حريز حنتوش     

 32 زهراء صفاء حسين كحيط     

 37 زهراء علي لفته فليح     

 38 زينب سعد نصيف جاسم     

 39 زينب علي عبد الزهره جبر     

 21 سجاد نجم عبد هللا والي     

 28 شروق تايه محمد مطير     

 22 شهد احمد عبد الكاظم حاجم     

 23 شهد جواد خماط يوسف     

 22 شهد مالك عبد الحسين عرار     

 25 شيماء حسين جبر     

 22 ظاهر حبيب مانع حسن     

 27 عادل سعدون رسن سنيد     

 28 عباس رشك نعمة دلي     

 29 عباس علي سالم حسون     

 51 عبد علي عاتي حسن     

 


