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 المرحلة الثانية
 

 لثانيةا اإللكترونية القاعة -
 

 محمد دعاء م.مإسم األستاذ المراقب:  -
 

 Google Meet :tdp-khmy-ps://meet.google.com/gvwhttرابط   -

 ت اسم الطالب 7/37 7/42 7/13 8/9

 3 العظيم جارح وهيبساره عبد     

 4 ساره غالب طاهر حاجم    

 1 سجاد حسن فليح حسن    

 2 شاه زنان هادي محمد متليك    

 5 شرف الدين ناظم فضيل عليوي    

 6 شمس عبدالمطلب محمد جاسم    

 7 شهد جاسم عبد السادة ثجيل    

 8 شهد حسين ناصر حسن    

 9 شهد عبد الستار جبار كريدي    

 31 صفا قيصرهاشم وادي     

 33 طيبه مرتضى ياسين كاظم    

 34 عدنان خزعل فنيطل محمد    

 31 علي جالب خلف موسى    

 32 علي حاتم عبد هللا سلمان    

 35 علي حميد كاظم شناوة    

 36 علي زياد خلف عبد    

 37 علي محمد صنيخ فتين     

 38 علي مشتاق لعيبي الزم    

 39 علي مناف خليل نجم    

 41 غفران محمد عصملي رضيو    

 43 فاطمه فاضل عبد العباس غليم    

 44 فاطمه محمد قاسم شنيح    

 41 فيحاء طارق جاسم راضي    

 42 قبس حيدر كاظم محمود    

 45 كاظم ضرغام كاظم حنون    

 46 كرار جواد كاظم حسين    

 47 يونسلبنى سعد عبود     

 48 ليث جهاد علي حسين    

 49 محمد جابر كاظم جواد    

 11 محمد خضير عباس دعير    

https://meet.google.com/gvw-khmy-tdp
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 13 محمد رضا غازي لعيبي كاظم    

 14 محمد صادق جمال محمد    

 11 محمد صباح صالح مطشر    

 12 محمد علي سعد كاظم سعد    

 15 محمد عمران سعدون زيارة    

 16 عباس كاظممرتضى محمد     

 17 مرتضى نصير حرب محسن    

 18 مريم حسن صالح جعفر    

 19 مريم محمد كريم راضي    

 21 مصطفى احسان عبودي صالح    

 23 مصطفى طالب جابر    

 24 مصطفى عبد الرحيم محيبس مطلك    

 21 مصطفى كريم منشد    

 22 مصعب نعيم كاظم شاهين    

 25 سبتي عودةمنتظر داخل     

 26 مهدي داود وضيح مطير    

 27 مهيمن علي عبد الجبار مهدي    

 


