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 المرحلة الثانية
 

 األولى اإللكترونية القاعة -
 

 سلمان عبد نادر د.أإسم األستاذ المراقب:  -
 

 Google Meet :ons-wugq-https://meet.google.com/ugaرابط   -

 ت اسم الطالب 7/37 7/42 7/13 8/9

 3 عدنان كطاميابتهال     

 4 احمد جعفر اسفيح غميس    

 1 احمد جمعه عطية عبود    

 2 اسراء حسنين عامر سالم    

 5 اسرى هاني عوده حسين    

 6 ام البنين عبد المحسن جبار    

 7 انمار محمود كطران طاهر    

 8 ايات طالب حيدر محيي    

 9 بتول صالح بدر هندال     

 31 عطوان فرج عبد هللابتول     

 33 براء كريم حسين واجد    

 34 بنين ستار جبار دوحي    

 31 تبارك احمد جاسم    

 32 تبارك جاسم سحيب علي    

 35 تقى محسن جبار هليل    

 36 جعفر محمد عبادي حيال     

 37 حسن سلطان منادي مخور    

 38 حسن عالوي محمود نجم    

 39 مناضل زغير جبرحسن     

 41 حسين جليل طعيمه وداي    

 43 حسين داود غانم مشلوش    

 44 حسين فالح محمد ياسين    

 41 حسين مصطفى زيدان جبارة    

 42 حسين نصيف جاسم فهد    

 45 حنين علي جمعة سلطان    

 46 حوراء كريم عبد جويلي    

 47 حيدر غدير عبد الجبار رضا    

 48 حيدر محمد عبادي حيال     

 49 دعاء محمد عبد الحسن جرو    

https://meet.google.com/uga-wugq-ons
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 11 دنيا عماد صبر ساجت    

 13 رسل جاسم محمد عبود    

 14 رفد قاسم جلوب جريو    

 11 رقية كريم غانم حمد    

 12 رقيه ياس خضير احمد    

 15 روز منير كويم عبد الرضا    

 16 زهراء البتول بدر نصير    

 17 زهراء اياد عبد الرحيم عبد الكريم    

 18 زهراء بشير غانم عبد علي    

 19 زهراء عبد االمير فالح كاظم    

 21 زهراء علي زغير غدير    

 23 زهراء محسن عبد االمير نعيم    

 24 زهراء مسلم شريف عطيه    

 21 زينب اسماعيل ابراهيم رشم    

 22 زينب علي عبد مطر    

 25 سارة حسين علي احمد    

 26 سارة صاحب خلف عودة    

 27 ساره خضير عبد العباس كاظم    

 

 


