
التقديراالسم الرباعيت
جيد جداًعلياء كريم عدنان عبد1

جيد جداًهند فرات سلمان عبد الوهاب2

جيد جداًمحمد عبد هللا محمود يوسف3

جيد جداًوئام زياد مصطفى محمد4

جيد جداًسروه عباس خطاب عمر5

جيد جداًمحمد كنعان عويد علي 6

جيدشهد سامي محمد فاضل7

جيدشيماء صالح حسن حسين8

جيدهيثم حسين هليل خلف9

جيدصباح مجيد حمد دواح10

جيدفرح ستار مهدي جاسم11

جيدنور علي احمد طاهر12

جيدشهد سالم خليل لطيف13

جيدرغد عامر محسن فليح14

جيداسماء خميس حسون زغير15

جيددعاء احمد نعمه جواد16

جيدصباح ناجي عبد محمود 17

جيدضياء طه اسماعيل حميد18

جيدسحر محمود كريم جمعة19

جيدحسين جاسم محمد فرج20

جيدياسر سليم كرجي نصيف21

جيدسفيان سائق ابراهيم محمد22

جيدعمر جمعه خلف علي23

جيديسر زاحم حسن حسين24

متوسطوديان خليل ابراهيم احمد25

متوسطاحمد رعد عناد كريم26

متوسطخديجه سعيد عزاوي رشيد27

متوسطايه قاسم عباس فاضل28

متوسطحسين كامل ابراهيم دنبوس 29

متوسطسجى حسن عباس حسن30

متوسطراضي منصور حلبس سوادي31

متوسطبيداء عدنان كامل مصطاف32

متوسطهدير علي سلمان جواد33

متوسطمصطفى عواد رحيم جسام34

متوسطمحمد فيصل يحيى سعود35

متوسطهيثم فاضل عباس احمد36
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متوسطسمر كريم عيدان عطية37

متوسطدانيا تيمور زامل عبد الغفور38

متوسطأمنة سالم سبع كشاش39

متوسطعمار عبد الواحد عزيز جواد40

متوسطموسى جعفر رشيد حميد41

متوسطنور ياسين زبار ناموس42

متوسطمحمد زيد خادم علي43

متوسطمحمد خالد جاسم شالل44

متوسطهشام طالل حبيب سلمان45

متوسطعلي مظهر محمد سلمان46

متوسطاحمد ابراهيم كاظم جاسم47

متوسطحيدر حسين خليل الطيف48

متوسطفاتن محمد جاسم عباس49

متوسطستار محمد مشوط كصب50

متوسطهاشم سرحان حسن شكور51

متوسطمصطفى عدنان علي منصور52

متوسطعمر برهان مزهر حسن53

متوسطإبراهيم ثامر نعمان سالم54

مقبولطالل مزهر محمد سلمان55

مقبولمحمد مهدي ياس خضير56

مقبولمازن جعفر محمد حسين57

مقبولعمر سرحان سحاب احمد58

مقبولورود محمد جاسم محمد59

مقبولمحمد كمر قاسم كريم60

مقبولمعتز رعد عطية علي61

مقبولاحمد عيدان عبد رديني62

مقبولعلي خالد ابراهيم احمد63

مقبولبشرى حميد حمد محمد64

احمد صكبان كاظم حلو65

التقديراالسم الرباعيت
جيدمازن علي احمد مرهون1

متوسطسماح صالح حسن جاسم2

متوسطنهى سعدون حسن هادي3

متوسطيوسف محمد عطيه كريم4

متوسطسرمد محسن جاسم محيميد5

متوسطمحمد حسن غضبان خضر6

متوسطبركات غانم فرحان علوان7

مقبولاحمد محمد نهر بالل8
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مقبولورود سالم داود سالم9

مقبولمحمد عليوي حمود حسن10

مقبولسعد محمد منصور خضير11

مقبولآيات عمران عيسى عمران12

مقبولدعاء حسين علي حسين13

مقبولنبأ عبد الرزاق وهيب احمد14

مقبولاحمد حمزة احمد علي15

مقبولنبراس عدنان مسرهد خميس16

مقبولسالم عبد حسن عليوي17

مقبولحسين علي عبد صالح18

مقبولاحمد ثائر عبد عالن19

مقبولمحمد حسن كاظم علي20

مقبولمصطفى ردام سلطان حسين21

مقبولعلي احمد محمد احمد22

مقبولدعاء قحطان هاشم محمود23

مقبولوليد محمد كاظم عبعوب24

مقبولمحمد ايوب كريم هندي25

مقبولسيف باسم ابراهيم جاسم26

مقبولمحمد جاسم محمد صالح27

مقبولايهاب حسين صاهود صحو28

مقبولحيدر عبد الرحمن جاسم محمد29

مقبولباسم محمود عباس جاسم30

مقبولصباح غازي فليح حسن31


