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 المرحلة الرابعة
 

 األولى اإللكترونية القاعة -
 

 الكاظم عبد محمد د.مإسم األستاذ المراقب:  -
 

 Google Meet :ket-tcvh-https://meet.google.com/zejرابط   -

8/7  7/77  7/77  ت اسم الطالب 

 7 علي زوري لفتهابا الحسن    

 7 ابتهال حسن عبد فزيع   

 3 ابراهيم صابر صاحب  عبد الرضا    

 4 ابراهيم عدنان حميد  شالكة   

 5 احمد تحسين عبد علي    

 6 احمد داخل جعفر شرامه   

 7 احمد زغير خلف عاتي   

 8 احمد شاكر محمود مسلم   

 9 احمد علي حسين عبد النبي   

 71 وصفي حرب جاسماحمد    

 77 اسامه علي جاسم حبيب   

 77 اسماء فالح حسن جعفر    

 73 افياء جبار محمد خليل   

 74 امنة عبدالكريم محسن علي   

 75 امنه عبد الجبار وحيد حميدي   

 76 انفال كريم جبار جعفر   

 77 ايات حاوي اليج جبر   

 78 اياد عودة غضبان جخير   

 79 إسماعيل محمد حسن ايالف   

 71 ايالف صالح ربيع نعمة   

 77 ايالف صالح موحان بهيدل    

 77 ايه علي عبد شياع    

 73 آدم مالك جابر جاسم   

 74 آيات محمد محمود كاظم    

 75 باسم هاشم علوان سعدون    

 76 بتول عزيز كامل ثويني   

 77 بتول لفته فاخر حاتم   

 78 ميثم رحيم شغاتيبتول    

 79 تبارك علي حسين علي    

 31 تقى هادي وحيد حسن   

https://meet.google.com/zej-tcvh-ket
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 37 تماره مظهر سبتي عجيل   

 37 تهاني صباح حسن جبار   

 33 حامد قاسم محمد بلعوط   

 34 حسن حيدر حسن حيدر    

 35 حسن علي خزعل قاسم   

 36 حسنين علي خضير حسين   

 37 حسين رحيم حسن محسن    

 38 حسين سالم سعدون جاسم   

 39 حسين صالح مهدي سلطان   

 41 حسين نجاح محسن سعيد    

 47 حكمت عادل رحيمة علي   

 47 حمزة عبد الكاظم محسن   

 43 حيدر احمد عبد الكاظم   

 44 حيدر جاسم مكطوف دواي   

 45 حيدر غالي عبد الحسن ناهي   

 


