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 المرحلة الرابعة
 

 ثانيةال اإللكترونية القاعة -
 

 حسن معين م.مإسم األستاذ المراقب:  -
 

 Google Meet :thm-pjqc-https://meet.google.com/jtpرابط   -

8/7  7/77  7/77  ت اسم الطالب 

 7 حيدر كريم جبر كريم   

 7 حيدر محمد نعيم غاسم   

 3 حيدر ناهي فرج حسين   

 4 حيدر هاشم محمد فرج   

 5 داليا حسن رحمان شاوي   

 6 داليا خالد جاسم صكر   

 7 دعاء جاسم فرج طارش   

 8 دعاء جبار عبد الرزاق حسين   

 9 دالل حامد نور كرم   

 71 ذو الفقار ثائر عبد وريج   

 77 الستار جبار رقية عبد   

 77 رياض جويد حلو صبي    

 73 زهراء جمعه جعيجع علوان   

 74 زهراء حيدر لفته فياض    

 75 زهراء سمير عودة شنيور   

 76 زهراء شهاب محمد عليوي   

 77 زهراء علي قاسم حسوني   

 78 زهراء محمد مناتي هاشم   

 79 زهراء مولى نعمه زبون   

 71 نجم عبدالحسين لفتةزهراء    

 77 زين العابدين عالوي حسين جابر   

 77 زينب ابراهيم حسين سيد   

 73 زينب صادق جاسم داود   

 74 زينب علي مزعل فهد    

 75 زينب فاضل عباس جلوب   

 76 زينب قاسم محمد عليوي   

 77 زينب محمود رسول عبد   

 78 سارة محمد جمعة عبد هللا   

 79 سجاد برهان دكس عريبي   

 31 سجاد جبار رويس حسون   

https://meet.google.com/jtp-pjqc-thm
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 37 سجاد عبد الزهرة عبد عريبي   

 37 سجاد علي عبد هللا جاسم   

 33 سجى حسين عويز مريهج   

 34 سحر جبار محمد حسون    

 35 سحر محمد كاظم حسين   

 36 سعاد فاضل عبد هاشم   

 37 سيف علي رحيم ذويب    

 38 علي طاهر حماديشهد    

 39 شهد كريم سالم خيون   

 41 صابرين وسام صوب هللا   

 47 ضحى خضير عباس حبيب   

 47 عباس سالم محمد علي   

 43 عباس سلمان صلبوخ عاكول    

 44 عباس عزيز حميدي مخور   

 45 عباس مجيد حميد رسن   

 


