
 2021-2020ترتيب طلبة المرحلة الرابعة 

 1 مشحن غانم عبد الهادي 

 2 حوراء ماجد هاني 

 3 عمر طاهر عبدللا 

 4 رهام ابراهيم صالح 

 5 لقاء زياد طارق 

 6 منال موفق محمد

 7 مقداد حسن صفاء 

 8 نوال صالح علي 

 9 مصطفى خالد جاسم 

 10 فدوى عماد حسين 

 11 احمد نسيم حسين

 12 حميد معارج علوان

 13 فاطمة محمد عباس

 14 ضحى صادق فاضل 

 15 محمد فخري رؤى سامر 

 16 نور نجاة شكور 

 17 أفنان أحمد مظهر

 18 صفا عدي أنور 

 19 رفل اسعد لطيف 

 20 صالح فالح خلف درويش 

 21 آينور صايغن صبحي

 22 نازك سعد محمد

 23 خالد هاشم اسراء 

 24 نور فارس نجرس 

 25 مياده ظافر يونس 

 26 غادة صالح قحطان 

 27 مروه شاكر فاضل 

 28 دنيا نزار علي 

 29 ريام حيدر غناوي 

 30 هدى احمد خميس

 31 هاشم حمود عبد لبابة 

 32 جعفر عبد الغني مدحي 

 33 مودة عبدللا عبد 

 34 ياسين عاشور طعمة

 35 فاطمة خالد محمد

 36 آالء خالد هاشم 

 37 محمد عبدالباسط سليمان 

 38 عبدالكريم اسماعيل لوجين 

 39 صالح عبد القادر داود 

 40 تبارك طه عبد 

 41 غادة سامي حسن

 42 فاطمه حسين اسماعيل

 43 عال عبد السالم كريم 



 44 ليلى صالح مجيد 

 45 سارة محمد حيدر 

 46 يُسر محمد صالح

 47 علي الكرار محمد كاظم

 48 انجي هدايت حميد

 49 ضحى محمود عيدان احمد

 50 حوراء عباس موسى

 51 اسيل كمال ابراهيم 

 52 إيالف سعيد شبيب

 53 عبدللا محمد ياسين 

 54 ايالف نجم الدين مجيد 

 55 شهد أباذر محسن

 56 اركان عبد االمير ندا

 57 نهى احمد بنيان 

 58 اسراء اسعد عمر

 59 غزوان حميد عبيد 

 60 الرزاق حارث حامد عبد 

 61 وسام ثائر عبد 

 62 حنان عبدالغفار عبدللا 

 63 آالء حسين علي

 64 زينب احمد مسيب 

 65 محمد حازم سويد 

 66 نمير نبيل عكيد 

 67 وسن عطاللا علي 

 68 افنان ارجمان صابر 

 69 تغريد عباس علي

 70 اسراء رحمن علي 

 71 احمد مهند فؤاد

 72 حسن عدنان خضر 

 73 ايالف مصطفى عمر

 74 ورود صاحب مهدي 

 75 احمد جاسم محمد

 76 ضحى حسين محمود 

 77 علي هادي زيدان خليفه

 78 كرم حمادي حمد 

 79 هاجر محمد نزال

 80 عبدالرحمن ابراهيم صالح 

 81 عبدالفتاح حسين عزيز 

 82 مصطفى سعيد علي 

 83 طيبه محمد عطا

 84 زينب محمد حسين

 85 وليد خالد كامل

 86 دانيال ولي قنبر 

 87 ضحى محمد نشمي 



 88 آالء غافل رشيد حمادي 

 89 نيان حسن معروف

 90 بتول عزت مصطفى 

 91 هاملهمام صباح 

 


