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 المرحلة الثانية
 

 ثالثةال اإللكترونية القاعة -
 

 حميدي حسين م.مإسم األستاذ المراقب:  -
 

 Google Meet :ytt-wqzz-https://meet.google.com/qkpرابط   -

 

 ت اسم الطالب 7/37 7/42 7/13 8/9

 3 الكاظم حسن خنيفس سعيدموسى     

 4 مؤمل عبد الخضر جاسم محمد    

 1 نبا محمد علي    

 2 نور الهدى محمد جميل    

 5 نور نصيف جاسم نعمه    

 6 نورس باسم جاسم محمد    

 7 نوره محمد لعيبي حسب هللا    

 8 نورهان عمار عبد هللا عبد علي    

 9 هادي جاسم عبدالواحد    

 31 هدى حسين نعمة كاووش    

 33 هيبت ستار ابراهيم    

 34 وسن قاسم عبد هللا صيهود    

 31 والء أحمد غني سرفان    

 32 االء قصي  عبد الحسين    

 35 أيمن محمد جبار عبيد    

 36 جمانه عدنان علي حسين    

 37 حسين عبد الحسن جمعه بتور    

 38 حسين نجم عبد صالح    

 39 حيدر حكيم حمدي محمد    

 41 داود سالم محمد عزيز    

 43 رقيه مطيع عبد الكريم دخيل    

 44 زهراء محمد عطوان تايه    

 41 زهراء مهدي محمد العيبي    

 42 زينب عبد االمير جاسم محمد    

 45 زينب علي هاشم حميدي    

 46 سالين عدنان محمد راشد    

 47 حرز فنديسالم جمعه     

 48 عباس علي طاهر مناحي    

 49 عبد الحسين جمعة عبيد الرضا    

 11 علي صبيح زغير كاظم    

 13 فاطمة جبار صبير حيال    

 14 فاطمة فالح حسن منشد    

https://meet.google.com/qkp-wqzz-ytt
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 11 فريال علي فاضل كاظم    

 12 فالح حسن مري صحن    

 15 كوثر حسن حميد رحيمه    

 16 محمد امين محسنمحسن مهند     

 17 محمد علي شكور عبد المطلب عرمش    

 18 مريم جواد عيسى فيروز    

 19 مريم عدنان علي حسين    

 21 مصطفى رحيم كريم عذيب    

 23 مصطفى محمد اهتيف موسى    

 24 مالك مبارك غازي حمود    

 21 منتظر خيون هاشم فليح    

 22 خضرميثم عبد الملك عاصي     

 25 يسرى عمار لعيبي صالح    

 


