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ن فاضل مزعل رغدة حسي 

زمن ابراهيم سلمان مهدي

زهراء رياض موسىى جعفر

زهراء عبدالهادي كشيش محمد

زهراء كاظم عبدالخضن عجاج

االسم الرباعيت

2023-2022العام الدراسي / الدراسة الصباحية - أ- شعبة -  المرحلة الرابعة 

ابرار عبد األمي  مشاري حسن

2و1عبورانحدار/ احمد عباس عبد الرزاق فاطس

احمد ميثم إسماعيل فالح

1راسبةومطالبة استدالل/ اكرام سامي مصطفن صالح

ن عادل نعمه بخاخ ام البني 

ايمان نجم سهيل بحر

2عبور انحدار/ بتول حيدر مهدي عباس

2عبور انحدار/ بنت الهدى علي عيىس علوان

 جواد محمد عبدالعالي 
ن بني 

ن وليد حميد ديوان بني 

حبيب عباس علي نارص

رقية علي يوسف جميان

ن مال هللا ن نعمان حسي  1عبور انحدار/ حسني 

 علي رحيم حسن
ن 2عبورانحدار/ حسي 

حميدة جاسم حميد مزهر

حوراء احمد علي احمد

حنان ماجد حميد خضي 

ي
ن
حوراء هادي ابراهيم صاف

ختام طاهر عبد علي سلطان

خلود وليد صادق سلمان

2 وانحدار 1عبور احصاءر/دانية فوزي جوري عبدالخضن

رسل علوان محيسن عذاري
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ناجح بمواد الرابع53
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اسم الطالب الرباعيت

2راسب انحدار/ عزيز احمد عزيز جليهم 

عذراء غالب جار هللا سعيد

عال ادمون عبدالرزاق علي

ن طالب مجيد علي  حسي 

2و1عبورا نحدار/علي ماجد مظلوم لفتة

 1راسب ومطالب  استدالل/ علي محسن كوزان امري  هج

عبدالقادر جالل عبدالقادر  حسن

2 وانحدار 1عبور احصاءر/علي محمد جبار عجيل

شهد احمد كاظم ثجيل 

شهد عدي صالح كناص

صفن حيدر غلوم حسن

غام فيصل عبدالجليل 2عبور انحدار/ رصن

يف حسن ضيف هللا شر

2عبور انحدار/زهراء ماجد علي بجاي 

ي زهراء مصطفىى نارص لعيىى 

ي عبدالعباس محمد
2عبور انحدار/زهرة شمخن

زينب عبدالزهرة حالوي سلطان

زينب عبدالرزاق علي جميل

ن زهراء كفاح احمد حسي 

2023-2022العام الدراسي /   الدراسة الصباحية - ب-شعبة -  طلبة المرحلة الرابعة 

2 و1عبور انحدار/سيف سعد اسماعيل 

2 و1عبور انحدار/شذى وليد مهدي حمزة

شمس ظافر محمود صالح رشيد

زينب عبدالكريم قاسم حسن

 1راسب ومطالب  استدالل/ شهاب عدنان شهيب حميدي

2 ومطالب انحدار2واستدالل 

سهام خزعل جساب رسن

ي/ زينب عبيد كريم حسون 
نقلت ال المسائ 

زينب ماجد يوسف خنجر

سارة محمد مطشر ثامر

ن سكينة سلمان عبدالرزاق حسي 

سكينة موفق حنون عبدالكريم
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مطالب 2 و1راسب انحدار/ ياش محمد عبدالرزاق 

2 وتصميم 1 وتصميم2 واستدالل 1استدالل

هدى خالد رحيم يوسف

هدى عبود عزيز عبدالرسول 

ي
وقار اسعد جاسم كويىىن

2 و 1راسب مطالب استدالل/ مؤمن عبدالكريم ابراهيم  

نرجس فالح حسن ربيع

ي محيو نور فيصل لعيىى 

نورس جاسم معارج علي 

هاجر يوسف جاسم محمد

2عبور انحدار/هبة كاظم رحيم

ن خلف 2 و1عبور انحدار/مريم عدنان عبدالحسي 

ي 2 و1عبور انحدار/فاطمة عالء محسن عذئ 

فاطمة ميثاق ناظم عيال 

ن سلمان فاطمة ضياء عبدالحسي 

فاطمة عدنان عبدالصمد جاسم

مها سعد حافظ عبيد

مها عبدالكريم  عبداالمي  عبدالواحد

فاطمة مهدي عبدالكريم  كاصد

2 و1عبور انحدار/ كرار عماد ابراهيم

2 و1عبور انحدار/كرار مهدي صالح مشتت

مرتضىى نجم عبدهللا بحر

مريم عبدالكريم عودة زايد

ن منتىه قاسم طعمه حسي 

مىىن نعيم عوده عبيد


