
المرحلة األولى
اسم الطالب الرباعي واللقبت

احمد محمد جاسم محمد البشار1

اسراء موسى كريم ديان البدري2

اكرام نعمة جحات صياح اليساري3

بروين حميد جبار ايدام الرماحي4

جنات حسين فاضل حميد المشهداني5

حسن احمد جليل هاشم6

حسين صالح هادي عبدهللا الربيعي7

حسين عبد زيد عباس محمد السلمان8

حسين غفاركاطع عطية طوالني9

حميد سعد صالح حميد البراك10

حوراء احسان مهدي عبد الحسين الحاجم11

حيدر احمد صباح حسن الرماحي12

زهراء حسين سالم كاظم الوزني13

زهراء فاضل جاسم الشباني14

زهراء راهي جبار اسماعيل الخزاعي15

زهراء حمودي كالن خلف الكريشي16

زهراء صالح عبد الجليل علي الفتالوي17

زهراء فزع عطية عباس18

زينة علي عبيد حسن الشباني19

زينب قاسم موسى منصور المنشداوي20

زينب العقيلة حسن علي مزعل العامري21

زينب بشارعبد مسلم كاظم القريشي22

زينب عقيل عالوي هادي الجنابي23

زيد اسعد كريم حمزة الدليمي24

سجاد باسل حسين موسى الياسري25

سالي عاد عبد هللا نوري االمامي26

علي عباس رزاق غازي المعموري27

عبير رحيم عباس عبيد28

غادة وهب أحميد عباس الشبالوي29

فاطمة فارس هاشم روكان اللهيبي30

فاطمة شهيد كاظم شهيد الفتالوي31

فاطمة عباس فاضل عبيس32

فاطمة قصي عبدالزهرة سعد العابدي33

فاطمة محمد عبد الرضا حياوي العزاوي34

فرح عبد الكاظم اسود جبر الفتالوي35

كوثر كاظم عبد الرزاق جاسم السويفي36

كرار شهيد ريكان كاظم العبادي37

محمد رحيم حسن ثجيل السعيدي38

مرتضى خيرهللا طليفح حسوني ال غثيم39

محمد علي ياسرحمد البدري40

مرتضى محمد جاسم عبد الفتالوي41



مريم ياسين شهاب احمد النعيمي42

مقتدى حيدر هاني حمزة النافعي43

منار رائد رزاق حسن العكراوي44

نرجس احمد محسن جعفر البراكي45

نور الهدى ضياء مجيد نهير الموسوي46

هبة عياد عالوي حسين الدليمي47

هديل مازن عبد الزهرة حبيب البستاني48

هدى محمد رباط عبود الجبري49

ورود عادل حسن جاسم الجنابي50

يوسف داود سلمان نايف  الحسني51

فاطمة الزهراء عبد االمير حسن52



اسم الطالبت

انصاف حيدر عبد الخالق كاظم1

ايه عامر جليل عبد األمير2

ايه جالل سعيد بعير 3

بشرى عالء الدين عبد الحسن4

بنين باقر عبد السادة عبد علي 5

بنين حمزة خالوي صفر 6

حسن جهل نكيو حسن7

حسين محمد سالم مخيف8

حسين معلى محسن ياسين 9

حنين حسين مال هللا كاظم 10

حنين علي حميد إبراهيم 11

حيدر صفاء جواد حميد 12

خديجه ثائر فرحان جعيول 13

رحاب كريم كاظم  سحور14

رضاء ميثم ساهي خادم 15

رغد قاسم عبد الخضرسيان  16

رغد نمير عبيس عبد الزهره17

زهراء خليف كاظم عباس 18

زهراء محمد سلمان حبيب19

زيد عبد األمير صاحب عمران20

زينب سجاد عبد محمد ناجي 21

زينب علوان صياح جابر 22

زينب كاظم عبد  حسون23

زينب محمد عبد عبد العباس 24

زينب ناجح حميد وهاب 25

شروق قيس شاكر زبالة 26

ضياء علي ضياء  كاظم 27

عباس احمد عبيس حسين28

عال جاسم محمد عبد األمير 29

علي جاسم هادي  عبد الحمزة 30

علي صافي كريم نجم 31

غفران حسن عبد االئمة كاظم32

غفران عدنان هادي مجيد33

محمد طاهر عبد القادر  عبو34

محمد قاسم سعدون  محمد35

مريم حيدر مرحب علي36

مريم علي حسون جاسم 37

مصطفى احمد غانم عبد السادة38

مالك فخر الدين نور الدين رضا39

هبة مسلم حسين  علي40

هيفاء مازي جبار حسون41

المرحلة الثانية



اسم الطالبت

احمد مظفر مهدي جاسم 1

استبرق هالل عريبي حسن 2

اسراء علي عبد الحسين علوان  3

اسعد غياض مزهر سلمان 4

أسماء جاسم طالب هالل 5

انفال مردان عطا مسير 6

آيات رافد داخل عالج 7

آيات رحيم عبيد رضا 8

ايمان حيدر عباس علي 9

بنين احمد ظاهر محسن 10

بنين جواد كاظم حبيب  11

بنين رضا كريم حسون 12

بنين عالء عبد الحمزة حسن13

بنين فالح حسن علي14

تبارك محمد ضعيف عذاب15

ثمر خالد هادي محيسن 16

حسن سمير إسماعيل ارزيج 17

حسين حيدر هادي عبد الزهرة 18

حنين علي حمزة محيسن 19

حوراء سامي يوسف عاشور 20

ذكرى حسن شبالوي عطية21

رتاج عبد االمير حسن عباس 22

رسل عبد الحسن هادي جالب 23

رقية جهاد صالح مهدي 24

رقية حسن فاضل جاسم 25

رملة علي صاحب مهدي 26

رندا حيدر عبد كريم 27

ريام طاهر سلمان عيدان28

ريام مجيد كاظم هندي29

زهراء أَمين إبراهيم موسى 30

زهراء توفيق مجيد احمد 31

زهراء رعد عبد زيد عبد 32

زهراء صالح عباس صالح33

زهراء علي شمخي جابر 34

زهراء كاظم مطر حسان 35

زهرة عباس حربي غياض 36

زينب حسن هادي فهد 37

زينب حسين محمد علي 38

زينب خضير عباس حسين39

زينب سجاد إبراهيم علي 40

زينب سلمان عبد الكاظم سلمان41

زينب صبار جواد كشاش42

ساره عبد القادر طاهر 43

سجاد احمد صالح مهدي 44

سجى جابر شياع عودة 45

سجى ساهي جاسم حيدر 46

سعاد جليل كاظم عباس 47

المرحلة الثالثة



سكينه ابراهيم عبد اال مير كاظم 48

سلسبيل مهند عزيز سلمان 49

شكران رحيم علوان حسن 50

ضاري فارس فرحان سلمان 51

ضحى قاسم محمد هادي 52

عبد هللا محمد باقر كاظم عبد الحسين 53

عال احمد مجيد نعمة 54

علي مازن باقر كاظم 55

علياء طارق منصور ابو الخير56

عهود حليم محسن كاظم 57

غدير حيدر زهير عبد الزهرة 58

غدير حيدر نجم عبود 59

غدير نعيم عبد مسلم60

غفران ناصر جواد كاظم 61

فاطمة احمد عجمي سلمان 62

فاطمة زغير فرهود عبد هللا 63

فاطمة سمير غالب جاسم 64

فاطمة طالب هادي عبد عزيز65

فاطمة عبد المحسن جواد66

فاطمة غالب عبد االله كريم67

كرار كريم حسن علي  68

كوثر جميل حسين دوهان 69

كوثر نجاح عبد الحسين70

محمد احمد هندال حنيش 71

محمد علي كارشن عسل 72

مريم حيدر عزيز عبود 73

مريم رزاق عبد زيد كاظم 74

مريم علي عبد الحسين مهدي 75

مسلم رضا جابر عبود76

مصطفى عامر عبد الحر عبد الحسن 77

مؤمل فرحان ناجي عايز 78

مؤمل كريم حسين علوان 79

محمد رضا جواد جوحي 80

نبأ فرمان مراد فهد 81

نبأ لقمان موسى كاظم 82

ندى عالوي سمرمد عبيد 83

نور وميض حسن عبد االمير 84

هبة شاكر عاجل جواد 85

هدى قاسم كريم محمد 86

وجدان نوماس صيهود حمزة 87



اسم الطالب ت

ابرار جابر عبد نور زغير1

اجان صالح مهدي عبد الرضا2

احمد جبار سالم جبار3

احمد فالح حسن هاشم4

االء خضير عباس حسين5

امنه حميد فرهود محسن6

ايات نجاح عبد زيد سعدون7

ايمن محمد حسن علي8

بلقيس صالح حسن حلو9

حسين عباس محسن فرمان10

حيدر باسم محمد ناجي11

حيدر عادل نعمة عباس12

دعاء حسن عبد محسن13

رحيق كاظم جودة حسان14

رقية فليح عبد شعيب عبد محمد15

روعة احمد حسن علي16

زهراء تاية عبد زيد حسن17

زهراء حيدر هاشم عواصه18

زهراء رحمن حسين مطر19

زهراء عبد االمير خضير غزاي20

زينب رياض حبيب حسين21

زينب ماجد طاهر علي22

زينب ماجد عليوي عطب23

سارة ياس خضي عباس24

سجى محمد اعطيه إبراهيم25

سحر هالل جابر عتيوي26

سما خضير كمر وجير27

صادق داود سلمان جاسم28

ضياء حامد عبيد خنجر29

عباس علي جياد سبع30

عباس كاظم محسن جاسم31

عال عصام شاكر عزوز32

علي احمد نجيب جعفر33

فاطمة جعفر هادي فارس34

فاطمة ستار جبار علوان35

مؤمل حازم عبد الرزاق عبد الزهرة36

مريم محمد طاهر محمد37

مصطفى احمد فخري عمران38

منار محمد غناوي حسن39

نجوى عبد الرزاق ابراهيم حسين40

نسرين ماجد هادي عويز41

نور كرار خضير علي42

نورا عمران عبود كريم43

وجدان ناظم عبد الحسين راضي44

المرحلة الرابعة


