
أسم الطالب الرباعيت

ابو بكر عالء حسين علي1

احمد حيدر عبد كريم2

اسراء علي هاشم فتحي3

االء ابراهيم يعقوب يوسف4

الحوراء زينب مزعل ابو حميد شفي5

ايات هاشم محمود شكور 6

اية دمحم ابراهيم حسين7

براء ابراهيم جعفر خنجر8

بكر صباح سعدون كنوش9

تبارك علي كاظم داود10

تبارك وسام دمحم عبد الحسين11

جمانة احمد عباس طالل12

حسن كاطع عاشور شياع13

حسين علي هادي حسين14

حفصة حقي راغب احمد15

حوراء عالء عبدالحسين قاسم16

حوراء قيس فارس داود17

حوراء كاظم عبدالجبار حميد18

دعاء حسين هاشم فرج19

دعاء وليد مالك لفته20

ذكرى صادق عوده وادي21

رحمه فؤاد فائق فخري22

رسل حامد عباس فارس23

رقية سعد حسين علوان24

رند حسين سلمان حسين25

روان وسام فاضل هادي26

ريام سامي عبدهللا علي27

ريم رياض خلف احمد28

زمن عادل نعيم مفتن29

زهراء حيدر دمحم علي سلمان30

زهراء قاسم طعمة سلطان 31

زينب حامد نصيف عباس32

سارة جبار عبد سلطان33

سارة عبد الستار خضير عباس34

سارة عالء عبدالعزيز عثمان35

سجاد هيثم صباح36

صفا حسين مرزة حمزة37

ضحى قاسم موسى عكلة38



عباس سعد حسين حمزة39

عصام رياض حامد رمضان40

علي قاسم كريم حسين41

علياء عارف خليفه خريبط42

عمر فالح علوان نصار43

غدير هيثم مصطفى حسن44

فاطمة ثائر كريم حمود45

فاطمة عباس حمزة عكلة46

فاطمة عبدالعالي لطيف جبر47

فاطمة هاشم جودة جبر48

فاطمه اياد كاظم رزاق49

فاطمه خالد جعفر عبد50

فاطمه علي مجيد فليح51

فرقان دمحم اكرم احمد 52

لبنى خليل ابراهيم صالح53

ماب يحيى جاسم هزاع54

ماريا عقيل ابراهيم حمادي55

دمحم احمد شوقي سلمان56

دمحم فاضل علي نجم57

دمحم قاسم هادي عبدهللا58

مريم عبد الحسين فليح جابر59

مريم عبد الرزاق كريم شكر60

مصطفى احمد رحم خلف61

مصطفى ليث عزيز حسون62

معنز عبدالرحمن فاضل دمحم63

ميثم دمحم حسن علي64

مينا علي خضير علوان65

نبأ حسن داود سلمان66

نبأ مجيد حميد علوان67

نجاه احمد سلمان دمحم68

ندى عالوي حسن فرحان69

نرجس احمد عبدالواحد ناصح70

نرجس سالم حميد شهاب71

نور احمد سالم مجيد72

نور صباح عبدهللا عليان73

نورس زياد خلف حسن74

هاجر عقيل كاظم عريبي75

هبة عمر عاشور عواد76

هبة دمحم سجان جنيدل77



هدى سالم ظفيري عواد78

هشام علي حسين شخير79

وليد خالد عبيد شداد80


