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 األولىالمرحلة 
 

 سادسةال اإللكترونية القاعة -

 مهدي مهند م.مإسم األستاذ المراقب:  -

 Google Meet: xfs-iesw-https://meet.google.com/zqrرابط   -

 

 ت اسم الطالب 7/87 7/88 7/22 7/22 8/2

 8 المحسن ناصر ناجي عبد     

 2 عذراء علي حسين جريت     

 3 عزيز طعمه حامد صكب     

 2 علي احمد دحام حسن     

 5 علي باسم جمعه جميل     

 2 علي جبار بنيان جبر     

 7 علي ساجد قاسم عباس     

 8 علي صبار اجور حسن     

 9 علي عبد الحسين شنته عبد الحسن     

 81 عبداليمه مجيد سلمانعلي      

 88 علي كاظم شخير عوده     

 82 علي لفته ساجت شغي العبودي     

 83 غفران كاظم رشم حسين     

 82 فاطمة الزهراء عبدالرزاق لفتة     

 85 فاطمة الزهراء مرتضى جمعه      

 82 فاطمة جواد كاظم موسى     

 87 فاطمة حميد رشيد علي     

 88 فاطمه علي عبد الحسين مهدي     

 89 فالح مازن فالح مجيد     

 21 فرح فالح نجم سعدون     

 28 كرار حيدر عبد الرزاق جبار     

 22 كرار محمد كريم مشاري     

 23 لبنى اسماعيل ابراهيم خليل     

 22 ماهر عبدهللا جاسم محمد     

 25 مجتبى عبد االمير مطشر عبد هللا     

 22 محمد عطيه منشد عجيل     

 27 محمد كامل مهنه عبادي     

 28 مرتضى محمد جاسم شجر     

 29 مروه تحسين عبد الخالق خلف     

 31 مريم جبار جوده سلمان     

https://meet.google.com/zqr-iesw-xfs
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 38 مريم علي حسين هاشم     

 32 مريم مازن عيسى مراد     

 33 مصطفى جاسم محمد مناتي     

 32 سعدون خلف نعاسمهدي      

 35 مهدي علي نعمه محمد     

 32 ميثم عائد كعيبر مهودر     

 37 نور الهدى رعد جبر غضبان     

 38 هاني نجم خضير عيسى     

 39 هديل جبار باشخ مشيجل     

 21 هشام لفته عبد الزهره والي     

 28 وديان رحيم رمضان حسين     

 22 محيسن راشد وديان عبد الرزاق     

 23 ياسر عمار سلمان عماره     

 22 ياسين حاتم حسن ياسين     

 25 يعرب كريم مطشر عزيز     

 22 يقين غازي قاسم محمد     

 


