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 المرحلة الرابعة
 

 لثالثةا اإللكترونية القاعة -
 

 م. م محمد شاكر إسم األستاذ المراقب:  -

 سالم علي                                  

 Google Meet :pnm-upkn-https://meet.google.com/xjkرابط   -

8/7  7/77  7/77  ت اسم الطالب 

 7 عبد الكريم سعدون حسن عباس   

 7 عالء حسين حافظ جحيج    

 3 علي اسماعيل جواد كاظم    

 4 علي المرتضى جعفر علي هويرف   

 5 علي أحمد هادي جابر   

 6 علي جاسم غياض كنير   

 7 علي حسن دهش عماره   

 8 علي حسين دريول عباس   

 9 علوان حرفش علي حسين   

 71 علي حسين وطن ثجيل   

 77 علي سالم موسى كاظم   

 77 علي طارق حسن جعفر   

 73 علي عبدهللا مجبل حسين    

 74 علي عوده بدر عبد هللا   

 75 علي كريم راضي خلف   

 76 علي محمود جاسم عبد السيد   

 77 علي يوسف قاسم نعمه   

 78 عماد جاسم محمد شامخ   

 79 غدير رعد علي حسين   

 71 غدير وليد رشيد علي   

 77 فاضل ساجت سالم عبد الرضا   

 77 فاضل علي فاضل عنبر   

 73 فاضل محمد جبر جاهد   

 74 فاطمة بشير عطا علي   

 75 فاطمة عبد شليبه علي   

 76 فاطمة علي زيدان كمر   

 77 فاطمة محمد فاضل مريوش   

 78 قتيبه عبد الرزاق مسلمفرح    

 79 فرح مصطفى جالل زغير   

https://meet.google.com/xjk-upkn-pnm
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 31 فرقان فالح حسن اسكندر   

 37 كرار ابراهيم فرج معالك   

 37 كرار ستار جبار ضيدان   

 33 كرار عباس قاسم سعيد   

 34 كرار قادر حسين رحيمة   

 35 كرار هاشم جمعه شولي    

 36 كوثر حامد حاتم زوير   

 37 كوثر محمد عبد الرزاق حسين    

 38 ليث جعفر حسن ساجت   

 39 مجبل خلف عطيه حسوني    

 41 مجتبى رحيم مزعل اسماعيل    

 47 محمد جاسم عاتي عباس    

 47 محمد جاسم محمد علي    

 43 محمد حامد لفتة فياض   

 44 محمد صالح كامل صالح   

 


