
اسم الطالب الرباعيت

ابراهيم رعد ابراهيم صالح 1

احمد شهاب محمود مطر2

احمد عزيز عسكر محان3

احمد ليث عبد الرضا جبر4

اسماء عمر فائق ناجي5

الحسنين كريم جاسم مريسن6

امل عادل قاسم ساجت7

امير علي محمود ابراهيم8

بتول سجاد عياس دمحم حسين9

بشار ماجد عزيز عيسى10

تبارك ابراهيم حسون علي11

تبارك علي عبد ابراهيم12

تمارة علي حسن علي 13

تيسير صادق رسن عبدالرضا14

جنان قاسم دمحم عبد الرضا15

حسين ماجد كاظم جلوب16

حوراء جاسم دمحم نجم17

حيدر كريم راضي خميس18

دعاء حسين ناهي عبود19

راويه قصي كاظم مهدي20

رسل صالح حمد خلف21

رفل جميل ياسين عباس22

رقية يحيى دمحم فاضل23

رؤى عبدالرزاق عبدهللا سلمان24

زهراء جمال حسن نصرهللا25

زهراء عبدالكريم كاظم عبدالحسن26

زهراء علي شهواز عباس27

زهراء فليح حسن حميد28

زهراء قاسم دمحم مولى 29

زهراء ناجي حسن خلف30

زين العابدين زكي يحيى قنبر31

زينب اكرم عيدان ناصر32

زينب خالد جبر خلف33

سارة دمحم راضي حسن34

سارة يوسف حسين عفر35

ساره فؤاد دمحم كريم36

سهى شعالن عباس خلف37

شهد عدنان محسن سليمان38



طيبه احمد عبد زيد حسين39

عبدهللا زياد خلف سلمان40

عذراء خضير عباس حمود41

علي باسم عنيد عيدي42

علي حسن اجبير فالح43

علي صباح نوري عجيمي44

علي صفاء عدنان جواد45

غدير علي حسين بريو46

غيث الدين جاسب مزعل طاهر47

كرار حيدر كريم حسين48

كوثر عبدالرسول سعيد حمود49

لقاء نعيم جمعة جباره50

دمحم عبد المهدي صالح مهدي51

مروه حسن مظلوم زكم52

مريم عبد الهادي رشيد سبع53

مالك عادل حسين حميدي 54

منتظر عدنان عمران عيسى55

منتظر دمحم فاضل عباس56

مهدي عبد المنعم كاظم كطافة57

مينه عالء فاضل جاسم58

ندى دمحم عبد حميدي59

نرجس علوان جبار مرعب60

نريمان ظافر ابراهيم خليل61

نور ابراهيم كشكول صالح62

نور جمال احمد شهاب63

نور حامد حسين خليفة64

نور عواد حردان علي 65

نور فاضل ثجيل طبيخ66

نورهان رمزي عبدالرزاق احمد67

هاجر عصام سلمان علي 68

هبة عالء ستار احمد69

هدى باسم قاسم حسين70

هدى دمحم عبدالرضا قمبر71


