
2022-2021طلبة املرحلة الرابعة 

احلالةالطالب_اسمت

ناجحأحمد شهيد هاشم زغير1

ناجحأحمد لطيف غالي كاطع2

ناجحأشجان حسن عبيد محيسن3

ناجحآالء ليث عبدالمجيد عبدهللا العلوي4

ناجحآيات ستار جبار مزعل السزداني5

ناجحاحالم وليد عبود فارس الخفاجي6

ناجحاحمد قحطان يوسف ايوب7

ناجحاسراء احمد عبداالمير زبالة الكيم8

ناجحاسراء عباس عبدالحسين نجم9

ناجحاسراء كاظم حمود لفتة10

ناجحافياء نوري سعيد علي السعيد11

ناجحالحسن علي خضير ابراهيم12

ناجحالحسن مناف حسن عبدالرزاق13

ناجحالزهراء جاسم كاظم حالوب الماجدي14

ناجحام البنين ظاهر عبدالواحد عبدالمحسن السبتي15

ناجحامنه كاظم شحيت كريم التميمي16

ناجحامير بشير عبد الزهرة17

ناجحانوار محمد باقر حسن قاسم18

ناجحايات اسامه عامر جابر العلي19

ناجحايات خيرهللا صبري عبداالمام20

ناجحايات محي مانع كاطع21

ناجحايمان اشراق صالح جعفر الشتيوي22

ناجحايمان نبيل ضياء احمد23

ناجحايه حسين علي جازع البخاتره24

ناجحبتول عبدالباقر صادق ناصر اللفتة25

ناجحبتول عبود حسن عبود المؤذن26

ناجحبتول قاسم كاظم عبدالوهاب العجيمي27

ناجحبنين سامي مهدي صالح28

ناجحبنين عباس فاضل يوسف الجاسم29

ناجحبيادر محمد ناسي جودة30

ناجحتبارك مكي عبداللطيف زعالن الحمداوي31

ناجحتقى حيدر محمد عبد الغزي32

ناجححسن راضي حمود مبارك الموسوي33

ناجححسن عبدالكريم بندر فرج34

ناجححسن قاسم محمد موسى الموسوي35

ناجححسن مالك عبدالرحيم رمام36

ناجححسن هادي مولى جابر37

ناجححسناء عباس جمعة عباس ال عتاب38

ناجححسين جبار كريم خضير39

ناجححسين خيرهللا مظلوم اسحاق المشاحي40

ناجححسين عثمان محمد سلطان41

ناجححكيم عبد اللطيف الزم42

ناجححمزة حمادي موسى ظاهر الديراوي43

ناجححيدر باسم حميد علي الكطراني44

ناجححيدر سعدون جبار شاتي45



ناجححيدر محمد عبد الزهرة خلف الدراجي46

ناجحختام عبدالحسن عبدالحميد محمد العيداني47

ناجحداود شمس الدين هاتو عبدعلي الديري48

ناجحدرة رحيم بدن حسين49

ناجحدعاء عبدالباسط احمد خلييل الكامل50

ناجحدنيا واثق قاسم عباس51

ناجحرشا لطيف داود سلمان العيداني52

ناجحرمله عبدالزهرة ثجيل غضبان53

ناجحرواء ياسين هاشم54

ناجحرويدة عبد علي  طعيمه حسن ال حسن55

ناجحزهراء  محمود عباس علي السيف56

ناجحزهراء جعفر صالح موسى الحلو57

ناجحزهراء حمزة عبد الباقي58

ناجحزهراء كاظم حسين خضير البريماني59

ناجحزهراء نجم عبود عبدهللا60

ناجحزهراء هيثم لطيف صباح61

ناجحزهراء يوسف محسن يوسف المال62

ناجحزينب امجد لطيف مزيد63

ناجحزينب حسين محمد كريم البطاط64

ناجحزينب عبدالكريم حسين موسى النحوي65

ناجحزينب عبيد فالح نبات سالم66

ناجحزينب علي حسن67

ناجحزينب ناصر سالم فارس البدري68

ناجحزينب هاشم جواد علي المحسن69

ناجحزينه حسين علي جابر الحمادي70

ناجحسارة محمد عبدالرضا عبدالرحيم71

ناجحسجى جمال عبد الرزاق72

ناجحسحر ناجي طراد عويد73

ناجحسرى باسل محمد مشتت السالم74

ناجحسوزان عبدالودود عبدالسادة حمزة75

ناجحشهد جعفر كاظم جواد76

ناجحشهد عباس بائع شندي النصراوي77

ناجحشهد عبدالعباس عيدان عبدالمهدي78

ناجحشيرين جميل عبيد مطير الشريفات79

ناجحصادق جعفر صبري80

ناجحصباح نوري طالب غضيب81

ناجحصفا جالل حسين علي العلوان82

ناجحضحى عدنان حسين خضير83

ناجحطيبة صالح حسن محمد البو حمد84

ناجحعباس حيدر عوده ظاهر البو مشيح85

ناجحعباس عبدالرضا عبدالزهرة86

ناجحعذراء باسم محمد شرهان87

ناجحعذراء قاسم محمد قاسم الكرعان88

ناجحعذراء محسن قاسم محسن الكنعان89

ناجحعلي حسين علي حسين90

ناجحعلي عدنان عزيز موسى التميمي91

ناجحعلي فؤاد فالح سعدون92

ناجحعلي نجم عبدهللا جابر المحمد93

ناجحعليين امجد سليم عبدالقادر94

ناجحغفران محمود شاكر عاصي الزيدي95

ناجحغفران هادي  بندر حسون الربيعي96

ناجحفاطمة احمد عبدالكاظم سلطان الغريافية97

ناجحفاطمة الزهراء علي محمد خضير98



ناجحفاطمة صباح علي محسن المنسف99

ناجحفاطمة عبدالرضا عبدالحسن عبدالرضا الوادي100

ناجحفاطمة فاضل عبدالوهاب جاسم الحرز101

ناجحكاظم جواد كاظم علي فيصلي102

ناجحكرار مازن سوادي كاطع103

ناجحكوثر محمد ثجيل عوده الدراجي104

ناجحمؤمن طيف صبري حميد الدغمان105

ناجحمحمد تحسين علي عبدالرحيم الجلبي106

ناجحمحمد جمال فاضل عبد البديري107

ناجحمحمد ريسان عزيز108

ناجحمحمد سجاد كنعان جاسم السلم109

ناجحمحمد فراس جاسم عبد الصاحب الفارس110

ناجحمحمد مهدي كاظم مزعل جابر االسدي111

ناجحمروة حيدر عبدالرضا احمد التميمي112

ناجحمريم حميد جابر حربي113

ناجحمريم عبد الرضا شواي114

ناجحمريم كريم طاهر جبر115

ناجحمريم ميثاق ناظم عيال المياحي116

ناجحمصطفى فاضل عباس طالب الكنعان117

ناجحمصطفى قيس مهودر لعيبي118

ناجحمصطفى محمد عبدالعزيز خزعل ال علي119

ناجحمالك عبدالعظيم خميس هاشم المويل120

ناجحمنار جمال سليم عبدالمجيد ميرزاده121

ناجحمها حسين مصطفى علي122

ناجحمهدي شاكر احمد جاسم الموسوي123

ناجحميس مؤيد غازي فيصل124

ناجحنادية خالد نعيم عالوي125

ناجحنرجس سالم عبد الحسين نزال اللفته126

ناجحنمارق عبدالرزاق حيدر جواد127

ناجحنهران كاظم مناتي تايه السواعد128

ناجحنهرين بديع عبدالرحيم جعفرالربيعي129

ناجحنور احمد ناصر محمود130

ناجحنور الهدى احمد مسلم محمد العبيج131

ناجحنور خلف رسن سابط البهادلي132

ناجحنور عبدالجبار حسن حمود الحجام133

ناجحنور مازن حميد احمد الكرنوصي134

ناجحنورالهدى عبدهللا عبود صخي135

ناجحهاجر فيصل محمود عبدالغفار السماعيل136

ناجحهدى فراس يوسف حسين عيداني137

ناجحهدى مكي دحام حاتم آل حلوه138

ناجحهدير محسن بريسم لفته العبودي139

ناجحيوسف وارد صكر منذور140

عبورأحمد خيري حميد غنتاب141

عبورأحمد فؤاد سيف سالم142

عبورابراهيم ناهض محمد عطب الحجاج143

عبوراريج احمد كاظم جلود144

عبورامير ظاهر غاوي عبيد عصيد145

عبورايات عماد عجيل معجب146

عبورحسن صالح نعيم حميد147

عبورحمود عادل خلف كاظم148

عبورحوراء عودة هاتو اخزام الشويلي149

عبورزينب عبدالحميد جبر كاظم150



عبورزينب كامل وجر151

عبورشهد مهدي عبدهللا جابر152

عبورعبدهللا علي عبدهللا عيسى اليوسف153

عبورعبير عثمان جابر154

عبورعلي رعد حميد زاير155

عبورعلي عبد هللا عباس عبد هللا156

عبورفاطمة فوزي هليل الزم157

عبوركاظم جميل عجيل عكيلي158

عبوركرار حيدر محمد نيروز159

عبورمحمد عبدالمنعم جمعة حسين160

عبورمخلد ذكي عبد الصمد161

عبورمهدي جالل منشد ثويني العطبي162

عبورنور حسن شنيت جوده الشارع163

عبورهدى جواد عبدالغفار عبدالرزاق164

عبورهيام نجم كاظم نعيمة165

عبوراحمد فوزي عيسى مويح166

راسبحسن لفته علي167

راسبعباس محمد هادي عجرش168


