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 المالحظات   اسم الطالب الرباعي   ت 

   احمد عبد الرضا نبهار  1

   احمد علي حسين غالي  2

   احمد فليح مطر عطيه 3

   احمد كريم كحامي رسن  4

   معجون احمد وحيد عبد هللا  5

   اركان علي دراز برهان  6

   اكرم عبطان منشود  7

   امجد فرحان جادر شلتاغ 8

   امير خطاب طريب فنجان 9

   ايات ستار هادي  10

   اياد جخيم ثامر محيل  11

   إيهاب رزاق كاطع حمد 12

   العباس أبو دكهأسماء طه عبد  13

   باسم نعيم عوض غياض 14

   حاتم كريم سايب 15

   حامد عوض كشيش سعد 16

   حبيب نذير سايل شغيب  17

   حسن رياض طاهر  18

   حسن سعدي بريد مشكور 19

   حسن فرحان برهان عناد  20

   فزاع حسن كاظم ظاهر  21

   حسن محمد كاظم عبود  22

   حسن نصير رحيم أبو حميد 23

   حسين حيدر كاظم ليلو 24

   حسين خالد كالب حمد 25

   حسين ستار جبار حسن  26

   حسين عادل كريم محيميد 27

   حسين عبد الشهيد عليوي كاظم  28

   حسين عريمش كاني نويم 29

   حسين عطيوي غضب مناحي 30

   حسين علي كاظم وادي  31

   حسين قاسم علي معاط 32



   حسين كامل عباس ظاهر 33

   حسين كريم خضير جبار  34

   حسين كريم هاتف عبد العباس 35

   حسين مسلم دحل 36

   حيدر سلمان لفتة حسين  37

   حيدر فالح رهيف عذاب  38

   حيدر وحيد وليد دلي  39

   خالد جعفر عنيد وثيج 40

   خالد حمزة شبلي عزيز 41

   علي سوادي فهد جابر 42

   راضي كامل عجيمي حاشوش 43

   جادررائد لطيف عمران  44

   رسول صاحب فنجان عطشان  45

   رسول عواصة مشكور جمالي  46

   رضا جابر حسوني  47

   رضا محمد عبد الرضا فزاع 48

   زهراء إبراهيم كريم دويني  49

   زيد ماجد شهيد حمود 50

   زينب رحيم مهوس حبيب 51

   زينب عبد االله نهيرماهود 52

   زينب كاظم خشان  53

   ساير قاسم فرحان ناصر  54

   سجاد رضا عناد كاطع 55

   سعد شهيد سهيل عبيد 56

   سلطان محمد جفات ثجيل 57

   سناء طالب كاظم غازي 58

   سهام حسين مجهول طهيزه 59

   سيف محمد سلطان كاظم  60

   شاكر حسين شاكر هويدي  61

   شيماء تركي عطية شبيب 62

   صالح فراج صالح نفل 63

   عباس حيدر احمد حسين  64

   عبد السالم حامد عبد  حسن 65

   عبد العزيز سعيد جبار جوالن 66

   شياع عبد الغفار  67

   عدنان معجون هادي حسين  68

   عذراء محسن محمد نيوان  69



 

   عزيز بردان مرزوك حسين  70

   عقيل محمد جبار مفيد 71

   عالء كريم راضي عباس  72

   علي انعيم نجم جخيري  73

   علي جميل محمد جواد 74

   علي حاكم ثامر سهر 75


