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 المرحلة اسم الطالب الرباعي

 االولى بو بكر خورشيد علو خلفأ

 االولى أحمد قاسم مجيد محمد

 االولى أريام صالح حبيب حمد

 االولى زهار عباس حسين عليأ

 االولى ساور ياسر محمد عبد القادرا

 االولى اسراء جواد رضا علي

 االولى اسراء عدنان عبد سلطان

 االولى اسراء هادي نصار حسون

 االولى أسيل أحمد علوان صالح

 االولى اسيل فراس ناجي ابراهيم

 االولى اشواق هيثم جاسم محمد

 االولى اعتدال عامر سلمان احمد

 االولى افراح محمد كاظم سعيد

 االولى امل عبد محمد رشيد

 االولى ايالف ابراهيم حسن خميس

 االولى ايمان اسماعيل محمود عبد اللطيف

 االولى ايمان عامر اعويد مرتضى

 االولى ايمان عبد هللا مجيد حسن

 االولى أيمن مؤيد عايش مخلف

 االولى يه جاسم محمد جسامآ

 االولى بيداء نعيم هادي عمران

 االولى تبارك خالد حسين أحمد

 االولى تبارك عمار حسن غيدان

 االولى جمانه زيدان مهدي زيدان

 االولى واديجوالن عماد وهيب 

 االولى حذيفه داود سليمان نعمان

 االولى حسن كاظم احمد عبد هللا

 االولى حنان حسين نعمة حلبوت

 االولى حنين محمد حميد نزال

 االولى حوراء حسن عبد االمير هاشم

 االولى خالد وليد فالح حسن

 االولى خلود جاسم محمد كمر
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 االولى خليل عبد خليل صالح

 االولى محي حسن محمودخنساء 

 االولى رانيه عادل هادي علي

 االولى رسل ابراهيم عبد ابراهيم

 االولى رسالن عبد االمير ضايع جميل

 االولى رفل نصرت فارس طعان

 االولى روان حسن حسين عبد

 االولى زهراء جاسم محمد حسن عبد

 االولى زهراء صابر محمد حسين

 االولى زهراء مجيد ابراهيم كاظم

 االولى زهراء مهدي كاظم علوان

 االولى زياد فخري سامي عبد هللا

 االولى زينب جعفر محمد باقر

 االولى زينب حميد جليل احمد

 االولى زينب خضير عباس ضاحي

 االولى زينب فاضل عباس زين العابدين

 االولى زينب نوري لطيف رزوقي

 االولى سارة سالمه عمر هازع

 االولى عدنان جواد كاظمسارة 

 االولى ساره احمد طه ياسين

 االولى ساره غالب محمد أحمد

 االولى ساره نبيل حسن ابراهيم

 االولى سجى احمد حسين محمد

 االولى سجى علي جبار احمد

 االولى سجى علي محمد مطلك

 االولى سرى عبد الرضا خلف ريحان

 االولى سناء حسين ركلي

 االولى صالح خلفسناء قحطان 

 االولى سهى عزيز محمد شايع

 االولى سهيله زيدان خلف شاهين

 االولى سيف صالح مطلك مسلم

 االولى شفاء رائد ابراهيم حسن
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 االولى شهد أحمد زهير رشيد

 االولى شهد اياد عبد االمير جواد

 االولى شهد علي جميل هندي

 االولى شهل طالب جاسم محمد

 االولى ابراهيم محمود حمزهشيماء 

 االولى شيماء سعد زيد حبيب

 االولى شيماء محمد حسين علي

 االولى صابرين شعالن حمدي ياس

 االولى صابرين محمد فاضل احمد

 االولى صائب نديم هادي علي

 االولى صباح مهدي عباس خضير

 االولى صبيحه عالء عباس فاضل

 االولى صفا خميس خليل حمد

 االولى ابراهيم شاكر محمودضحى 

 االولى عبد الرحمن لطيف حسين إبراهيم

 االولى عبد هللا فاضل عباس عويد

 االولى عذراء سعد صالح عبود

 االولى عذراء صالح خلف زيدان

 االولى عذراء عثمان جاسم أحمد

 االولى عال أحمد رضا صالح

 االولى عال جاسم محمد محمود

 االولى عال عادل احمد علي

 االولى علي حسين علي عزاوي

 االولى علي حسين ناجي حلبون

 االولى علي عباس لطيف كاظم

 االولى علي محمود احمد حسين

 االولى غدير محمد عبد الرضا حسين

 االولى غفران عبد الزهرة حسن جاسم

 االولى فاطمه اسماعيل ابراهيم حديري

 االولى فاطمه حسين كريم محمود

 االولى سامي حسين علوان فاطمه

 االولى فاطمه شعيب شكير محمود
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 االولى فاطمه فالح حسن غانم

 االولى فرح غسان شهاب احمد

 االولى فرقان حافظ ياسين فرحان

 االولى فليحة هندي خلف غالم

 االولى قاسم منصور جبار حكاني

 االولى قبس حسن ياسين عبد هللا

 االولى ليث صالح محمد عبد هللا

 االولى ليلى سعد هللا جهاد روان

 االولى لينة محمد كاظم حمود

 االولى محمد ابراهيم اسماعيل عواد

 االولى محمد حسين جبار حسن

 االولى محمد نديم خليل كريم

 االولى مروه  شكر عزيز رستم

 االولى مروه فاضل جمعه جاسم

 االولى مريم أحمد عبد سالم

 االولى عزيزمريم ستار وهيب 

 االولى مريم محمد حسين كاظم

 االولى مصطفى حاتم خليل اسماعيل

 االولى مكيه ضياء خضر جاسم

 االولى منال مهدي حميد حسن

 االولى مؤيد عدنان حسين خلف

 االولى ميساء خير هللا سلمان عبد هللا

 االولى نبأ حسن علي طعمه

 االولى نبأ عباس طالب حسين

 االولى امحيسن جاسمندى ثاير 

 االولى ندى حسن احمد حسن

 االولى ندى هادي صالح كاظم

 االولى نسرين حسن جامل حسن

 االولى نغم سالم محمد محمود

 االولى نهله حسن عزيز كريم

 االولى نهى قادر عباس فيصل

 االولى نور جاسم عبد عطيه
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 االولى نور سامي عربيد خلف

 االولى الوهابنور فاروق عدنان عبد 

 االولى نور فالح لطيف نجم

 االولى نور فالح نصيف جاسم

 االولى نور محمد عبد الرحمن سلمان

 االولى نورس فاضل ابراهيم علوان

 االولى هاجر قاسم محمد كرجي

 االولى هاله توفيق علي جواد

 االولى هبه عدنان حسين هزاع

 االولى هدى ابراهيم شاكر محمود

 االولى يحيى احمد غزالهديل 

 االولى هديل يونس جاسم سبع

 االولى هيام محمد حماش حسين

 االولى هيثم سامي محمد حسين

 االولى هيثم يوسف علي كاظم

 االولى واثق جليل ابراهيم محمود

 االولى وديان تركي خلف نزال

 االولى وديان سهيل مسلم حالوب

 االولى وديان عيسى محسن سالم

 االولى ظاهر شيخان كحيط وسام

 االولى وئام حسين محسن حسن

 االولى ياسمين عبد مجيد ثابت

 االولى يونس علي يوسف حسين

 الثانية إبتهال  سمير محمود جاسم

 الثانية أثير وليد ابراهيم جواد

 الثانية أحمد حامد حميد غريب

 الثانية أحمد سلمان احمد جاسم

 الثانية أحمد غانم بكر محمود

 الثانية أحمد محمد عواد جاسم

 الثانية إسراء علي مجيد سمير

 الثانية إسراء نجاح كريم احمد

 الثانية أسماء حسين محمد مسعود

 الثانية أصاله فائق عطا علي

 الثانية أطياف رباح علوان دلف

 الثانية إكرام باسم درب كاظم
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 الثانية آالء  ساهي عبد ابراهيم

 الثانية حمد نجم آالء راسم

 الثانية آالء مهدي حاتم يحيى

 الثانية أمجد  طه عبد شلفون

 الثانية أميمه محمد احمد عيدان

 الثانية أنور صبحي حسب هللا حميد

 الثانية آيات ثامر صيهود صالح

 الثانية آية علي صادق اسماعيل

 الثانية إيالف بهجت عدنان محمود

 الثانية إيالف ثائر فارس خميس

 الثانية إيالف جاسم حمادة اسماعيل

 الثانية إيالف محمد عبدهللا أحمد

 الثانية إيمان عبد الغني صالح جاسم

 الثانية أيهان علي عبد هللا زيدان

 الثانية باسمه باسل متعب داود

 الثانية بتول حسين علي داود

 الثانية براء صالح مهدي حسين

 الثانية كاظمبشرى نجاح عبد األمير 

 الثانية بهاء قاسم حازم ابراهيم

 الثانية تبارك مظفر علي حسين

 الثانية تهاني علي حسين عزاوي

 الثانية تهاني هاشم محمد احمد

 الثانية تيسير عبدالسالم كاظم مطلق

 الثانية جاسم حسين عبد علوان

 الثانية جنان صالح حسن محمود

 الثانية جيهان يعقوب احمد جاسم

 الثانية حسام فالح نصيف جاسم

 الثانية حسن حازم عبود فليح

 الثانية حسن علي حميد محمد

 الثانية حسين محمود علي طعمة

 الثانية حسين يوسف لطيف

 الثانية حمزة ربيع محمد

 الثانية حنين غازي نجم عبد الوهاب

 الثانية حنين قحطان مسلم مهدي

 الثانية إبراهيمحنين مقداد حسين 

 الثانية حوراء عمار سعدي عيسى

 الثانية حوراء نصيف جاسم محمد

 الثانية حيدر هيثم كاظم عزيز

 الثانية ختام عباس ثلج ابراهيم

 الثانية خلود احمد ابراهيم امين

 الثانية خلود أسعد مسعود محمود

 الثانية خولة سلمان عطية علي
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 الثانية خولة عبد الصمد مهدي يوسف

 الثانية داود مطلك داود علي

 الثانية دعاء حسن جواد كاظم

 الثانية دعاء عبد االله حسين علوان

 الثانية دعاء عبد هللا مسعود عبد

 الثانية دعاء مزهر محمود خلف

 الثانية دنيا هزبر زيدان خلف

 الثانية ديانا ابراهيم محمود احمد

 الثانية ديانا اياد داود سلمان

 الثانية ديانا محمد ذياب سلمان

 الثانية رجاء خضر فاضل حسين

 الثانية رحمة علي حسين منصور

 الثانية رحمه سجاد خضير عباس

 الثانية رسل سعد خضير عباس

 الثانية رسل صباح حسن سلطان

 الثانية رسل كاظم حسين حسن

 الثانية رسل كريم ضايع سلمان

 الثانية رشا جودت خليل محمد

 الثانية رغده جاسم محمد نصيف

 الثانية رغده محسن فاضل مجيد

 الثانية رفاه عبد الرحمن جليل ابراهيم

 الثانية رفل فليح حسن عباس

 الثانية رقية احمد ابراهيم حمادي

 الثانية رقيه علي حسين خليل

 الثانية رنا هاشم كاظم خلف

 الثانية رؤى حسين احمد عبدول

 الثانية محمدرؤى محمد ظاهر 

 الثانية ريا بركان غازي عبد الكريم

 الثانية زبيدة خالد كامل رشيد

 الثانية زهراء احمد شاكر محمود

 الثانية زهراء رعد عبد هللا داود

 الثانية زهراء قيس حسين محمد

 الثانية زهراء محسن مهنا ايدام

 الثانية زهراء محسن نايف نوري

 الثانية زهراء محمد حسين علي

 الثانية زهراء محمد مجيد هادي

 الثانية زهراء مراح حسن محمود

 الثانية زهراء ياسين عبد ابراهيم

 الثانية زينب اسماعيل ابراهيم خليل

 الثانية زينب حمزة جعفر علي

 الثانية زينب حميد علي ردوف

 الثانية زينب خالد عباس صالح
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 الثانية زينب رافد عمر علوان

 الثانية عبد الكريم كافي رفيديزينب 

 الثانية زينب علي  عبد الرضا عبد األمير

 الثانية زينب عودة عباس ناصر

 الثانية زينب عيفان مهدي عيسى

 الثانية زينب واثق سلمان احمد

 الثانية زينة عبد السالم محمد صالح

 الثانية زينه ذياب محمد كاظم

 الثانية زينه شالل حبيب رشيد

 الثانية سارة صبحي صالح فرج

 الثانية سارة فؤاد جبار شكر

 الثانية سارة مثنى حيدر محمد

 الثانية سارة محسن عليوي  سليمان

 الثانية ساره نايف احمد رشيد

 الثانية سجاد حسين علي جميل

 الثانية سجى رعد نجم محمد

 الثانية سجى سالم عكاب  احمد

 الثانية سحر خليل ابراهيم عبد علي

 الثانية سرى ذياب عباس فاضل

 الثانية سرى علي مالك حميد

 الثانية سرى فيصل طه ياسين

 الثانية سرى كاظم مسعود مزعل

 الثانية سعاد جالل حسين هندي

 الثانية سكينة ظاهر علوان صالح

 الثانية سماره جاسم احمد مبارك

 الثانية سمر صبحي حسين راشد

 الثانية نجم عبودسميرة عبد هللا 

 الثانية سناء داود اسماعيل زيدان

 الثانية حسني سالم عليو سهاد 

 الثانية سيف علي محمد أحمد

 الثانية شهد حارث موفق ابراهيم

 الثانية شهد حميد حسيب علوان

 الثانية شهد عباس محمد عباس

 الثانية شيبان إبراهيم لطيف بريج

 الثانية سلمانصابرين هيثم عبد الواحد 

 الثانية صبا عبد الرضا خليفة كاظم

 الثانية صفا حسن حامد راضي

 الثانية صفا طه طعمه خرموش

 الثانية صفا عدنان لطيف خضر

 الثانية ضحى حامد  غني  ياسين

 الثانية ضحى سالم وهاب حمود

 الثانية ضحى عبدالعليم محمد جليل
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 الثانية ضيف ناظم عبود سبع

 الثانية حسين عباس طيف علي

 الثانية عبد الخالق عبد الرزاق  طه جاسم

 الثانية عبد القادر معن اسعد كاظم

 الثانية عبير سامي محمود عبار

 الثانية عدنان قيس محمود حسين

 الثانية عذراء جاسم محمد مهدي

 الثانية عذراء سلمان نصيف جاسم

 الثانية عذراء غانم مهدي عباس

 الثانية شريف عليعلي ثامر 

 الثانية علي حقي علي كاظم

 الثانية علي راسم كريم محمد علي

 الثانية علي رشيد علي رضا

 الثانية علي رضوان مجيد محمد

 الثانية علي سعدون عباس جاسم

 الثانية علي عيال محيسن

 الثانية علي محمد كريم مطلك

 الثانية علي يونس عبد هللا داود

 الثانية علي حسينعلياء حسين 

 الثانية علياء يوسف حسن خضير

 الثانية عمر حسن محمود

 الثانية عمر زاهد غضبان غيدان

 الثانية عمر عبداللطيف محمد حامد

 الثانية عمران عباس عبود درويش

 الثانية غدير قاسم محمد عباس

 الثانية غروب حسين علي حميد

 الثانية غفران حسين عطيه جواد

 الثانية عبد الغفور ردام كيطان غفران

 الثانية غفران علي عبد الكريم صالح

 الثانية فاتن رعد جاسم

 الثانية فاتن معد لطيف كشكول

 الثانية فاطمة عالء رحيم سلمان

 الثانية فاطمة غازي عبد محمد

 الثانية فاطمة محسن عبد محمد

 الثانية فاطمه أسعد علي جاسم

 الثانية فاطمه فتاح رضا موسى

 الثانية فاطمه مهدي احمد عبد

 الثانية فرح حسن ستار علي

 الثانية فرح عبد العزيز عبد هللا عباس

 الثانية فرح كاظم علي جواد

 الثانية فريد غازي فيصل محمد

 الثانية كوثر رشيد باشا جمشير
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 الثانية الرا سامي صباح كاظم

 الثانية لبنا فريد عزيز ياسين

 الثانية محمد ابراهيم جويرلبنى 

 الثانية ماجده قحطان محمد عبود

 الثانية مطشر احمد ماريه حمزه 

 الثانية محمد احمد مهدي صالح

 الثانية محمد البشير عبد محمد درويش خلف

 الثانية محمد طه جدعان حسن

 الثانية محمد نصار نصيف جاسم

 الثانية مروان محمود ابراهيم نجم

 الثانية هللا داود سلمانمروة عبد 

 الثانية مروه علي شاكر محيميد

 الثانية مروه هندي مهدي عبد

 الثانية مريم سامي محمود حميد

 الثانية مريم سعدي صادق جواد

 الثانية مريم عاصي ابراهيم كرمش

 الثانية مريم علي كريم علي

 الثانية مصطفى حسين جمعه حسين

 الثانية مصطفى عودة ياس عادي

 الثانية اس حسنجبمصطفى فؤاد م

 الثانية مصطفى يوسف حسين محمود

 الثانية منار حسين عباس رشيد

 الثانية منال أحمد حسن عبدهللا

 الثانية منيره عوني حكيم خضير

 الثانية ميس عثمان عبد العزيز ياسين

 الثانية ميس كاظم خليفه عبد

 الثانية نبأ علي حسين علي

 الثانية نفر حميد امينضنبأ غ

 الثانية نبأ فاضل ابراهيم محمد

 الثانية نبأ واثق محمد صحو

 الثانية نجاة خليل احمد علي

 الثانية نسرين قاسم رشيد حميد

 الثانية نغم طارق ياس قدوري

 الثانية نور حسين احمد جواد

 الثانية نور حقي اسماعيل عزيز

 الثانية نور داود سالم احمد

 الثانية صباح فليح علوان نور

 الثانية نور عباس محسن حمود

 الثانية نور فيصل خضير حسن

 الثانية نور مصطفى شكر محمود

 الثانية نور منير نصيف جاسم

 الثانية نور ناظم حسين مهدي
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 الثانية نور يزن حسن مسير

 الثانية نورا عبد الكريم علي صيوان

 الثانية نورس عمار جميل مطر

 الثانية هاجر حاتم علي منصور

 الثانية هاجر فاضل خالد دفلة

 الثانية هدى أسد عبد الحسن محمد

 الثانية هدى رياض حافظ علي

 الثانية هدى طاهر كاظم عبد الحسن

 الثانية هدى علوان سلمان علوان

 الثانية هدى وليد كريم محمد

 الثانية هدير داود عبد هللا داود

 الثانية عبد عبدهللا هديل خضير حميد

 الثانية هديل عباس داود خضير

 الثانية هديل عباس فرحان علي

 الثانية همام سالم احمد خلف

 الثانية همام فؤاد فاضل عباس

 الثانية هناء حسن نصيف جاسم

 الثانية هند راضي عليوي دخيل

 الثانية هند سعد عبد الباقي حسين

 الثانية هيثم سعد عبد علي

 الثانية هيثم سلمان طرف حنو

 الثانية هيثم علي عبد الستار درب

 الثانية وداد فاضل خميس لطيف

 الثانية وديان احمد جلوب حسين

 الثانية وديان صكبان يوسف نكه

 الثانية ورود احمد حسن شريف

 الثانية ورود حسين علي مسعود

 الثانية ورود خالد علي يوسف

 الثانية ورود عبود حسين عباس

 الثانية وسام عاصي ناصر كيطان

 الثانية وسن محمد فليح حسن

 الثانية وليد ستار إبراهيم

 الثانية وهران نزار حسن عزاوي

 الثانية ياسر صباح جاسم محمد

 الثانية ياسمين حازم ناجي حلبون

 الثانية ياسمين علي جاسم خطاب

 الثالثة ابتسام سالم خلف رحيم  

 الثالثة رائد عبد الكريم توفيقابتهاج 

 الثالثة ابتهال هيثم موفق جمال 

 الثالثة أبرار طالب مطلك فرمان  

 الثالثة إبراهيم اعتماد عطية ابراهيم

 الثالثة أثير حمدي صالح شبيب
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 الثالثة أحالم محمد جاسم محمد

 الثالثة أحمد راضي عباس عبدهللا 

 الثالثة أحمد شاكر حمود جاسم

 الثالثة أحمد شهاب احمد عويد 

 الثالثة أحمد عبد الحميد كاظم نصيف 

 الثالثة أحمد فالح جاسم حسين

 الثالثة أحمد مطشر سالم محمد

 الثالثة أحمد ياسر عبدهللا داود 

 الثالثة أحمد ياسين حسين  سليم

 الثالثة أريج عادل احمد  سلمان

 الثالثة أزهار ابراهيم نايف رجب

 الثالثة أزهار غسان علوان  محمد 

 الثالثة أسامة احمد عبد احمد

 الثالثة آسان علي حسين ميخان

 الثالثة استبرق ليث محمد عباس

 الثالثة اسراء ابراهيم صالح  خلف

 الثالثة اسراء حسين  سعيد عودة

 الثالثة اسراء راسم احمد حسن

 الثالثة اسراء عباس ابراهيم فيصل 

 الثالثة اسراء غالب محمد مظهور 

 الثالثة اسراء مؤيد حبيب موسى

 الثالثة أسعد عباس حميد سليمان

 الثالثة اسماعيل يوسف عبود مسعود

 الثالثة أسيل حسين علي طعمة

 الثالثة أسيل رعد علي محمد

 الثالثة أسيل نعمان عبد الرزاق احمد

 الثالثة أصالة برهان شريف وهاب 

 الثالثة نصيف جاسم محمدأطياف 

 الثالثة آالء صبار رشيد حميد 

 الثالثة أنفال حسين صالح مهدي

 الثالثة أنوار عبد الودود علي مال هللا

 الثالثة آيات ثامر نجم عبود

 الثالثة آيات جبار مهدي صالح

 الثالثة آيات خالد ابراهيم محمد

 الثالثة آيات كريم محمود شهاب 

 الثالثة محمد أكرم عبد الرزاقآية ادريس 

 الثالثة آية حقي اسماعيل عبد

 الثالثة آية غالب حيدر محمد  

 الثالثة آية مزهر قدوري عبدهللا

 الثالثة إيفان مالك سطوان خماس 

 الثالثة ايالف صالح حمودي محمود 

 الثالثة ايمان جاسم مهدي  حميد



 قسم اللغة العربية
 5102-5102للعام الدراسي  -امساء الطلبة املستحقني للمنحة -

 

13 
 

 الثالثة إيمان حسن هادي خلف

 الثالثة خورشيد موسى عليايمان 

 الثالثة ايمان رحيم اسماعيل حمود 

 الثالثة ايمان صالح حسن علي 

 الثالثة ايمان علي عباس حسن

 الثالثة ايناس خضر داود سلمان 

 الثالثة بان داود سلمان احمد

 الثالثة باهرة سعد مهدي عبدالهادي

 الثالثة بتول جياد كاظم شهاب

 الثالثة ابراهيمبراءة اياد جاسم  

 الثالثة برزان جبار منديل صالح 

 الثالثة بسام ضياء جميل مصطفى

 الثالثة خشاف بهاء حسين تركي

 الثالثة تقوى خليفة حسن داود

 الثالثة تقوى ناجح خالد خنجر

 الثالثة ثابت شاكر خضير نعمة

 الثالثة ثريا عبد الستار عناد عبدهللا 

 الثالثة حمد زيدان خلفأجنان 

 الثالثة جيهان هاشم محمد كاظم

 الثالثة حسن خليل اسماعيل حسن

 الثالثة حسن يوسف عبد الحميد خليل

 الثالثة كاظم حسين حبيب حمد

 الثالثة حسين علي ابراهيم حسن 

 الثالثة محمود حسين كامل شاكر

 الثالثة حسين لطيف جبار حميد

 الثالثة حنان زيدان خلف علوان 

 الثالثة جاسم محمد عنتر حنين

 الثالثة حنين جالل شاكر هالل

 الثالثة حنين واثق محمود عباس

 الثالثة حنين وليد عبدهللا محسن

 الثالثة حوراء حكمت عبد المنعم وهيب 

 الثالثة حوراء عبد الكريم علي صالح

 الثالثة حيدر علي عبدهللا صالح

 الثالثة حيدر فارس سمير ابراهيم 

 الثالثة ولي حسين عباس خالد

 الثالثة ختام اسماعيل حسين محمود 

 الثالثة خديجة عبيد علي احمد

 الثالثة خلود داود حبيب علوان 

 الثالثة داليا عدنان محمود اسماعيل

 الثالثة دعاء رفعت حسن محمد 

 الثالثة سبع   دعاء عبد اللطيف عبعوب

 الثالثة دعاء محمد صاحب علوان 
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 الثالثة دعاء نصيف جاسم محمد 

 الثالثة ندا ثاير حسن  دالل 

 الثالثة فارس هاشم حمد دموع 

 الثالثة دموع حسين احمد عبدهللا 

 الثالثة دنيا خيري عباس حسين 

 الثالثة ديانا رائد حسين عبود

 الثالثة رافد محمود سلمان سالم

 الثالثة رامي صباح حسن عباس

 الثالثة محمدرحاب عباس جاسم 

 الثالثة رحاب ياسين رجاء عبيد 

 الثالثة رسل علي عبد محمد

 الثالثة رسل عماد صالح خضير 

 الثالثة رسول خلف محمد حاجم 

 الثالثة رشا فياد جاني محمد

 الثالثة رشا مجيد تايه حمد

 الثالثة رشا هاشم غازي خليل

 الثالثة رغد كريم عبدهللا ثابت 

 الثالثة ثابت محمد عليرفل حازم 

 الثالثة رفل علي ناظم خضير

 الثالثة عطيه رقية خليل ابراهيم 

 الثالثة حميد رقية سامي موسى 

 الثالثة رنين  بشار أحمد جواد

 الثالثة رهام قاسم عبدالرحمن ياسين

 الثالثة رواء حسن زيدان خلف

 الثالثة كامل فنجان  رواء عجيد

 الثالثة سلومي رياض كامل محمود

 الثالثة سمير حميد نصيف   ريام

 الثالثة كريم موسى ربيع ريام 

 الثالثة ريم عبدالكريم مبارك سالم

 الثالثة زمن حسين خليفة عبد

 الثالثة زهراء حميد جواد كاظم 

 الثالثة زهراء حيدر جواد كاظم 

 الثالثة زهراء رعد نعمان ابراهيم 

 الثالثة زهراء صالح مهدي صالح

 الثالثة زهراء ياسر فاضل علوان

 الثالثة زهير نكة متعب صالح

 الثالثة مهدي صالح   زياد خالد

 الثالثة زياد خلف صالح سرهيد

 الثالثة زينب خميس احمد خميس

 الثالثة زينب سعد جميل محمد

 الثالثة زينب ضاري جاري محمد

 الثالثة زينب عباس عبد الكريم محمد
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 الثالثة عباس عيدان مطرزينب 

 الثالثة زينب محمد عبد مهدي

 الثالثة سارة صباح كامل ردام 

 الثالثة سارة صبري كاظم جبار 

 الثالثة سارة طارق عبد الجبار عبد الغني

 الثالثة سارة عامر كاظم عباس

 الثالثة سارة عبد السالم  عادل مجيد

 الثالثة سارة فارس سلمان طوفان 

 الثالثة جبار ابراهيم قادرسجا 

 الثالثة سجى حسن علي حسن

 الثالثة سجى خالد ناظم علي 

 الثالثة سجى عامر عبد اللطيف حسن

 الثالثة سجى معن اسعد كاظم 

 الثالثة سحر سعد رشيد خلف

 الثالثة سحر محمد متعب صالح 

 الثالثة سروه قحطان علي عطية 

 الثالثة سرى عباس عبد القادر  نصر هللا

 الثالثة مير محمود  كون سرى عبد األ

 الثالثة خلف يسرى عدنان محي

 الثالثة جمعة سرى علي حسين علي

 الثالثة سرى فاضل فرحان دلف

 الثالثة سرى يحيى جاسم محمد

 الثالثة سراب فيصل علي جاسم

 الثالثة سعاد هادي نصار زيدان 

 الثالثة سعد سالم فرج لطيف

 الثالثة عبيد محمدسعد لقمان 

 الثالثة سلوى وليد احمد محمد

 الثالثة سماء صالح مولود جمعة 

 الثالثة سماح طالب محمود جاسم 

 الثالثة سماح محمد مهدي صالح 

 الثالثة سهام كريم رحيم غايب

 الثالثة سهى ربيع عبد الستار  علوان

 الثالثة سهى مؤيد  كامل سعيد

 الثالثة عبدسوسن خالد عبد المقصود 

 الثالثة سوسن علي حسن عليوي

 الثالثة سيف علي جاسم محمد

 الثالثة سيف محمد مطلك نصيف

 الثالثة شاكر محمود فاضل حمادي

 الثالثة شهد خميس عطية عباس

 الثالثة شهد شهاب درويش جواد

 الثالثة شهزاد جابر جامل ابراهيم 

 الثالثة شيرين حميد محمود بكة 
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 الثالثة فاروق محمود محمدشيرين 

 الثالثة شيماء  باسم غازي ذياب 

 الثالثة صابرين قاسم محمد عباس

 الثالثة صابرين هاشم عبد الكريم جواد 

 الثالثة صبا جليل ابراهيم ياسين 

 الثالثة صبا علي جعفر محمد

 الثالثة صفا ابراهيم فارس عبد االمير

 الثالثة صفا عبد الوهاب عبدالجليل شهاب

 الثالثة حمادي صالح يصفا محي

 الثالثة صالح  صفا يحيى هادي 

 الثالثة صفى رياض علوان  براك 

 الثالثة صفية حامد عيسى عليوي

 الثالثة صالح مؤيد نوري علي

 الثالثة ضحى ابراهيم جاسم شالل 

 الثالثة ضحى احمد ابراهيم محمود

 الثالثة ضحى اسكندر ادريس عطية

 الثالثة خالد علي حمادةضحى 

 الثالثة ضحى طالب إبراهيم جواد

 الثالثة ضحى قيس مجيد عبد 

 الثالثة عباس صاحب مهدي حسين

 الثالثة عبد احمد محمود عبد

 الثالثة عبد الرحمن جمال خضير عباس 

 الثالثة عبد الرزاق علي حسين درويش

 الثالثة عبد هللا عبدالكريم عقيل عبد

 الثالثة عبدهللا رياض محمود عطية 

 الثالثة عبدالهادي حسين كامل هادي

 الثالثة عبير خالد رشيد علي 

 الثالثة عثمان محمود جاسم حمادي

 الثالثة عذراء خالد هادي مهدي 

 الثالثة عذراء علي جابر عزيز 

 الثالثة عرفان اسعد جابر محسن

 الثالثة عال رائد مزاحم عبدالباقي

 الثالثة عال سامر عدنان عبود

 الثالثة عال عزيز كريم جدوع

 الثالثة عالء حسين كاظم  سبع

 الثالثة عزيز علي حسين مجيد

 الثالثة عبود علي حميد رشيد

 الثالثة علي كريم حمد صالح

 الثالثة علي نوري حسين جواد

 الثالثة بعلياء حميد شالل  طال

 الثالثة عمر عبد الحكيم هاشم شكير

 الثالثة عمر عبدالحكيم خليل ابراهيم



 قسم اللغة العربية
 5102-5102للعام الدراسي  -امساء الطلبة املستحقني للمنحة -

 

17 
 

 الثالثة عمر عدنان إبراهيم علي 

 الثالثة غدير علي محمود  رحيم 

 الثالثة غفران عبد الكريم خزعل غالم 

 الثالثة غفران نصيف محمد خالف

 الثالثة فاروق كامل عباس محمود 

 الثالثة فاضل أيوب فاضل حسن

 الثالثة حسين فاضل جبار عبدهللا

 الثالثة فاطمة ثامر جسام صالح 

 الثالثة فاطمة ثائر مالك خميس 

 الثالثة فاطمة جاسم علي فياض 

 الثالثة فاطمة حسين حميد مدب

 الثالثة فاطمة عبدهللا نجم عبدهللا 

 الثالثة فاطمة علي حسين علي

 الثالثة فاطمة فارس توفيق احمد 

 الثالثة فاطمة فوزي احمد محيسن

 الثالثة فاطمة قاسم حسن خلف 

 الثالثة فاطمة كاظم حميد مطر 

 الثالثة فاطمة محمد عبدالرزاق يعقوب

 الثالثة فاطمة مكي جاسم محمد 

 الثالثة فاطمة وئام رشيد خلف

 الثالثة فرح عباس فاضل ياسين

 الثالثة فريال ياسين حسن جمعة

 الثالثة قتيبة عبد المجيد  كمر عبد هللا 

 الثالثة قصي كاظم عبد الكريم حسين 

 الثالثة كاظم علي جواد كاظم

 الثالثة كرار عباس موسى علي 

 الثالثة كوثر طالب عبود خلف 

 الثالثة كوثر محمد جبار محمد

 الثالثة لبنى سليم عبد الكريم اسماعيل 

 الثالثة لمياء خليل ثابت حميد 

 الثالثة لمياء كاظم حسان علي 

 الثالثة لميعة سلمان عدنان عبدهللا

 الثالثة ماجد حميد عباس فرحان

 الثالثة شاكر محمود خلف   مائدة

 الثالثة مثنى احمد مصطاف علي

 الثالثة مثنى اياد عباس محمد

 الثالثة محمد احمد شاكر محمود

 الثالثة محمد حسن خليفة مسير 

 الثالثة محمد داود سليم محمد

 الثالثة محمد زيدان خلف محمود 

 الثالثة محمد عباس فهمي محمد

 الثالثة محمد عمران موسى حسن
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 الثالثة عثمان محمد قاسم صلبي

 الثالثة محمد كريم حسن مطرب

 الثالثة عبد هللا محمد مصطفى بدر

 الثالثة محمد ناجي هاشم محمد

 الثالثة عيدان محمود صفاء محمود

 الثالثة مروان سبع خميس جمعة 

 الثالثة مروان مخلف جار هللا محمود

 الثالثة مروة حسيب محمود جاسم

 الثالثة مروة حميد خالد عبد 

 الثالثة مروة علي احمد مهدي 

 الثالثة مروة محمود سلمان روضان 

 الثالثة مروه  مبدر خضير ياس

 الثالثة مريم جواد ياسين جواد 

 الثالثة ابراهيم احمدمريم خليل 

 الثالثة مريم رمضان حميد حسن 

 الثالثة مريم عباس عبد األمير علوان

 الثالثة مريم قاسم حسين حسن 

 الثالثة مريم محمد رمضان صالح 

 الثالثة مصطفى تحسين عبد خلف

 الثالثة مصطفى حميد نوري كاظم

 الثالثة مصطفى عبيد حسين عباس

 الثالثة حيمدمصطفى عدنان حسين 

 الثالثة مصطفى مجيد رشيد ياسين

 الثالثة مصطفى محمد وادي حسين 

 الثالثة مصطفى نادر عبد القادر سليمان

 الثالثة معن ابراهيم شهاب احمد

 الثالثة منال ماهر فاضل كاظم 

 الثالثة مناهل مهدي أحمد جباره

 الثالثة منتهى ثاير بادي موسى

 الثالثة منتهى ياسين عبد خلف

 الثالثة منير صباح لطيف حمد

 الثالثة مها جاسم محمود منصور 

 الثالثة مها نجم عبد خضير 

 الثالثة ميس عبد الكريم احمد سالم 

 الثالثة ميس موفق محمد شهاب

 الثالثة ميعاد جاسم محمد جسام 

 الثالثة ميالد جاسم محمد جسام 

 الثالثة نبأ صادق حميد  محمد 

 الثالثة عبد العظيم احمد مولودنبأ 

 الثالثة نبأ كاظم صالح محمد 

 الثالثة نبراس صالح مهدي بحر 

 الثالثة نسرين فارح حسن كاظم 
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 الثالثة نسرين قاسم صالح عبدهللا 

 الثالثة نغم علي حسين وادي 

 الثالثة نوال حسن جواد كاظم 

 الثالثة نور إسماعيل عبد مفضي

 الثالثة نور الهدى علي صالح مهدي 

 الثالثة نور الهدى محمد مسلم عباس 

 الثالثة نور صباح مهدي عبد الهادي 

 الثالثة نور طالل رحمن حمادي 

 الثالثة نور عبود محمد صالل 

 الثالثة نور عزيز شالل خلف

 الثالثة نور محمد عبد موسى 

 الثالثة نور محمود ابراهيم بنون

 الثالثة نور منذر كامل خضير 

 الثالثة نور هادي اسماعيل عبد علي 

 الثالثة سلطان نورة عثمان ابراهيم 

 الثالثة نورس خزعل صالح مهدي

 الثالثة نورس هادي حبيب موسى

 الثالثة كمال جاسم محمد ه نور

 الثالثة هبة صباح عبيد مرمي

 الثالثة هبة عامر سعدي حمودي

 الثالثة هبة عامر سلمان بكر 

 الثالثة هبة محمد صادق حسن 

 الثالثة شحيل  هبة ياسر حسون

 الثالثة هجران حسين منصور حسن

 الثالثة هدى احمد مجدي علي

 الثالثة هدى امجد خليل مجيد 

 الثالثة هدى صالح حميد جاسم 

 الثالثة هدير رميض محمود حميد 

 الثالثة هدير طارق تقي بريسم

 الثالثة محمود هدير عثمان بكر

 الثالثة هدير نجم عبدالخالق مبارك

 الثالثة هديل سعد صبري معين

 الثالثة هديل عبد السالم علوان حسين 

 الثالثة هديل مهدي مصلح علوان 

 الثالثة همام ماجد هاشم كاظم 

 الثالثة هناء عاصي خليفة حسين 

 الثالثة هند ثائر احمد سبع 

 الثالثة هند جواد غيدان علي

 الثالثة هند عبد الواحد سعود عباس

 الثالثة عباس هند محمود خلف

 الثالثة هيفاء فرحان  ثامر عدوان  

 الثالثة وائل احمد عبد خضير 
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 الثالثة وداد مالك مهدي جاسم

 الثالثة ورود حسن حاتم عطوان 

 الثالثة ورود نجم عبدهللا نكة 

 الثالثة وضاح احمد حسين علي 

 الثالثة وفاء حامد سهام عبدالرزاق 

 الثالثة والء خضير عباس عبد العظيم

 الثالثة ياسر قحطان شوكت شكور

 الثالثة سلمان ياسر هاشم نعمان 

 الثالثة ياسمين عواد غيدان علي

 الثالثة ياسمين لفتة كرحوت عبد هللا

 الرابعة ابتهال صالح عمر حسن

 الرابعة حاتم ابتهال هشام عدنان

 الرابعة حسين جمعة  بوبكر حسين أ

 الرابعة ثار قيس عبد هللا جبارآ

 الرابعة عامر حمود أحمد حمد أ

 الرابعة ذياب حمد ابراهيم سبع أ

 الرابعة حسين حمد عامر عليأ

 الرابعة حمد علي حسن دكدكأ

 الرابعة  عبد حمد محمد علي محسنأ

 الرابعة نعمان داود سلمانزل أ

 الرابعة ياسين استبرق عبد الستار علي 

 الرابعة حسين استبرق عدنان ناصر 

 الرابعة اسراء علي كريم محمد

 الرابعة اسراء محمد داود سلمان

 الرابعة سماء  محمد حمود غربيأ

 الرابعة خميس سماء رعد قاسمأ

 الرابعة سيل متعب محمد موسىأ

 الرابعة شكر محمود طياف محمدأ

 الرابعة حسين أفياء جعفر صادق

 الرابعة أفياء فاضل عباس دلو

 الرابعة جاسم ماني باسم محمد عليأ

 الرابعة منة صالح محمود سليم آ

 الرابعة خميسمنة كاظم محمد آ

 الرابعة كريم ظاهر  يات مثنى آ

 الرابعة بحر ية مهدي عبد الرحمنآ

 الرابعة ية نعمة باش مخلفآ

 الرابعة ايالف نجم عبد عباس

 الرابعة يمان حسين محسن عليإ

 الرابعة يمان عباس ذياب محمدإ

 الرابعة يمان علي سعدون ابراهيمإ

 الرابعة رشيديمان محمد عبد العزيز إ

 الرابعة يمان نادر سلمان موسىإ
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 الرابعة ايهاب خضير نصيف جاسم

 الرابعة سوادي باسم محمد حمودي 

 الرابعة باهر عبد الخالق طه حميد

 الرابعة شفيق بدرية كنعان سعدون

 الرابعة براء قحطان علي حسين

 الرابعة بشير منذر بندر فرج

 الرابعة خليفة بيداء اسماعيل ابراهيم 

 الرابعة جاسم سعيد حسن

 الرابعة  خصباك حارث حسين اسماعيل

 الرابعة حمودحسام محمود محمد م

 الرابعة جار هللا حسين خالد ابراهيم 

 الرابعة موسىحسين هادي حبيب 

 الرابعة حنين تحسين صكبان مطر

 الرابعة نصيف حنين جاسم محمد 

 الرابعة حنين حامد رشيد كامل

 الرابعة حنين حسين علي حيدر

 الرابعة جريدي حنين رحيم عبدهللا 

 الرابعة حيدر احمد عواد كاظم

 الرابعة مجبل رجبختام مزعل 

 الرابعة رغيف خلود داخل جالب

 الرابعة دعاء رياض حسن كاظم

 الرابعة دعاء صالل بحر جواد

 الرابعة دعاء محمد حسين حيدر

 الرابعة دعاء ياسين علي جاسم 

 الرابعة ديانا نديم هادي علي

 الرابعة محمودرامي رياض شاكر  

 الرابعة رامي صالح حليو حسين

 الرابعة سلمانرامي طالب فاضل 

 الرابعة محمد راوية رشيد هادي

 الرابعة رائد مزهر سحاب مطر

 الرابعة ثابترحاب محمد عبد هللا 

 الرابعة رغد علي بحاو علي

 الرابعة كشكول رغد يحيى فرحان

 الرابعة رفلة طارق عبد الكريم 

 الرابعة كاظم رقية ابراهيم جهاد 

 الرابعة عيدان رواء صفاء محمود

 الرابعة رواء صالح علي فياض

 الرابعة ريم علي عبيد عبد 

 الرابعة زمن مؤيد نوري  علي

 الرابعة زهراء سالم عبد كاظم

 الرابعة د هللازينب ثاير مغير عب

 الرابعة زينب جاسم عباس عبد
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 الرابعة إسماعيل زينب جمال ابراهيم

 الرابعة زينب شاكر محمود خلف

 الرابعة زينب عبد الكريم حسين

 الرابعة زينب فاضل صالح عواد

 الرابعة زينب قاسم محمد جاسم

 الرابعة زينب محمد صيهود محمود

 الرابعة زينب وهاب محمد حبيب

 الرابعة سارة خميس خليل محمد

 الرابعة سارة سهيل عبد هللا علي 

 الرابعة سارة عبد الحليم اسماعيل خميس

 الرابعة فرحان خلف سجى فاضل

 الرابعة سراب عدنان كاظم جواد

 الرابعة سرمد احمد كامل  حمودي

 الرابعة سرى عبد الكريم  عبد هللا

 الرابعة سعد حبيب ابراهيم  عيدان

 الرابعة سفيان يوسف حسين  حبيب

 الرابعة سمر تحسين محمد صالل

 الرابعة سهاد سليم محيميد عواد

 الرابعة محمود حميدسهام اسماعيل 

 الرابعة سهير ماجد نعمة حسين

 الرابعة سهير نعيم فهد عبد هللا

 الرابعة سوزان اسماعيل نوري عبد الحسين

 الرابعة سيف الدين احمد حسين  زيدان

 الرابعة سيف الدين فالح حسن

 الرابعة سيف عماد حسن سلمان

 الرابعة شفاء احمد خلف سلمان

 الرابعة خلفشهد بالل احمد 

 الرابعة شهد جواد داود صالح

 الرابعة شهد حواس خلف حسين

 الرابعة شهد هاشم محمد عباس

 الرابعة شيرين عبد الكريم محمد شكر

 الرابعة شيماء احمد حسين عيسى

 الرابعة شيماء حميد عبد هللا  مهدي

 الرابعة شيماء نجم عطية نجم

 الرابعة صابرين غسان عبد المجيد علي

 الرابعة صبا صكبان حسين علي

 الرابعة صبا يحيى صالح أحمد

 الرابعة صفاء حسن هادي علي

 الرابعة صالح الدين مبدر ياس 

 الرابعة ضحى احمد صالح عبدالكريم

 الرابعة ضحى ظاهر ياسين ارحيم

 الرابعة ضفاف ياسين ضاحي عباس
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 الرابعة ضمياء خليل رشيد علي

 الرابعة طعس فدعمضياء متعب 

 الرابعة طالب ابراهيم عبدهللا  حمد 

 الرابعة عباس جياد خادم علي

 الرابعة عبد الجبار خليل ابراهيم 

 الرابعة عبد القادر لطيف حمادي

 الرابعة عبد هللا احمد عبد هللا

 الرابعة عبد هللا غني جميل عبد

 الرابعة عبد الوهاب مصطفى  محمد علوان

 الرابعة جعفر جاسم محمدعبير 

 الرابعة عبير قاسم عباس جاسم

 الرابعة عثمان حسين جمعة حسين

 الرابعة عثمان عبد احمد جاسم

 الرابعة عثمان غالب عبد رشيد

 الرابعة عذراء خالد حميد عباس

 الرابعة عذراء شاكر محمود  عذب

 الرابعة عذراء عبد سالم محمد

 الرابعة عصام فاضل دحام جواد

 الرابعة علي احمد سعدون علي

 الرابعة علي حقي شفيق  غافل

 الرابعة علي محمد نايف خضير

 الرابعة علي منير عبد الجبار شهاب

 الرابعة علي وادي طلب محمد

 الرابعة علياء احمد فرحان خليفة

 الرابعة علياء جابر نصيف جاسم

 الرابعة عمر جمعة كامل حميد

 الرابعة هللا احمد عمر نجم  عبد

 الرابعة غفران خالد نصيف جاسم

 الرابعة غفران فاضل ابراهيم جاسم

 الرابعة غفران وهيب منصور حسين

 الرابعة إبراهيم غيداء محمد جميل

 الرابعة فاتن ذياب خماس  أحمد

 الرابعة فاتن سهيل حميد عيال

 الرابعة فاطمة جمعة جواد محمد

 الرابعة حمزةفرح حافظ ابراهيم 

 الرابعة كوثر خليل رحيم محمود

 الرابعة كوثر علي محمد عبد هللا

 الرابعة لقاء علي عبيد مهدي

 الرابعة لؤي قصي ياسين خضير

 الرابعة محمد احمد جمعة عواد

 الرابعة محمد جمهور شاطي بحر

 الرابعة طه عزيز محمد رائد 
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 الرابعة محمد سامي عبود أحمد

 الرابعة احمد محمد محمد شهاب

 الرابعة محمد صالح عزيز علي

 الرابعة محمد صكبان فيصل علي

 الرابعة محمد ضياء حاتم كاظم

 الرابعة مراد محمد طارق محمد

 الرابعة رشيد محمد فتح هللا حسين

 الرابعة محمد منعم جبار محمد

 الرابعة محمد ولي حسين عباس

 الرابعة خميس مرتضى حميد داود 

 الرابعة مرتضى مقداد احمد عبد

 الرابعة مروان رمضان حمد خضير

 الرابعة مروان عباس علوش حميد

 الرابعة مروة نعمان داود مهدي

 الرابعة مروه وسام نجم عبد هللا

 الرابعة مريم طالب توفيق حسين

 الرابعة مريم قيس كاظم  شهباز

 الرابعة علوشمصطفى اسماعيل حسن 

 الرابعة عرب ظاهرمصطفى عدنان 

 الرابعة عيدانمصطفى محمد سلمان 

 الرابعة ياسين مقداد ثاير حسن ندا

 الرابعة منى خضير بالص محمود

 الرابعة منى محمود مرزه جاسم

 الرابعة عباس مها ثاير حاتم 

 الرابعة يعقوب مها جواد حسن

 الرابعة مها حسن هادي عناد

 الرابعة مها ستار جريو  ضيدان

 الرابعة مهند جبار سحاب مطر

 الرابعة مهند حميد محمود حميد

 الرابعة مهند عدنان مبارك حميد

 الرابعة عبد  الحميد مؤتمن مهند غالب 

 الرابعة ميس حسين عباس فاضل

 الرابعة ميسم سمير محمد سبع

 الرابعة ندى اياد ابراهيم عليوي

 الرابعة شهابنذير عادل حاتم 

 الرابعة بيات اسماعيلنريمان جمال 

 الرابعة نور برهان عامر ابراهيم

 الرابعة نور غسان هادي عبد علي

 الرابعة حسيننور مكي حميد 

 الرابعة نور مولود علي عبد هللا

 الرابعة نور نزار فاضل حميد

 الرابعة نورا احمد جبار ارحيم
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 الرابعة نورة هاشم جاسم محمد

 الرابعة نوره سليمان حمد سليمان

 الرابعة نوره فرحان مهدي احمد

 الرابعة هاجر ابراهيم خليفة كاظم

 الرابعة هاجر رشيد مصطاف جاسم

 الرابعة هاجر هاشم سلمان أحمد

 الرابعة رشيد أحمدمحمد   هبة

 الرابعة هبة ثائر عادل اغضيب

 الرابعة كاظم  هبة مازن عبد الحسين

 الرابعة حسين هدى عبد الصمد ساالر 

 الرابعة هند عادل حسين عباس

 الرابعة علي هند علي لفته حمد

 الرابعة هند مظهر طه سلمان

 الرابعة حسين  واثق حامد كامل

 الرابعة وجدان حازم كريم حميد

 الرابعة وجدان عبد هللا مجيد ياسين

 الرابعة وفاء علي حسين علي

 الرابعة ياسين والء  محسن عليوي

 الرابعة صالح جاسم محمدوليد 

 الرابعة يسرى رياض منعم سعيد

 الرابعة يوسف جواد ايوب جواد


