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اسم الطالب الرباعي واللقب
أبو عبيدة عامر سعدي عبد الغفور الحديثي
احمد عبد الحسين سوادي وادي البيضاني
اركان اياد سعيد حمدون الزبيدي
سامر فالح حسن حسون الكناني
سرى طالب نعمة عباس الزبيدي
صفا قيس حسن عبود السعيدي
علي سعد عويد عمير غريباوي
علي محمد راضي دغش الخالدي
عمار احمد شاكر جاسم العبيدي
محمد صالح الدين حسين خضير العكيدي
نور فاروق صديق عبيد البناء
هند فيصل محمد خلف الجبوري
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القسم/الدراسات االسالمية
الدراسة /مسائي
المرحلة  /الرابعة
السنة الدراسية 2015/2014/
ت
اسم الطالب الرباعي واللقب
1
احمد حاتم محمد صالح العاني
احمد سعيد جويد خلف الطائي
2
انتصار حسن كريم عداي المالكي
3
اوهام جياد شهاب حمد الخزرجي
4
جاسم نعمة جبر شجر التميمي
5
حسين ناصر عويد موزان الشحماني
6
روكان محمد صالح امين الباجالن
7
زيد طارق زيدان خلف العزاوي
8
سعد محمد علي محمد الحداد
9
10
سيف علي رحيم عزيز الهماش
شذى حسين باقر علي العطار
11
صالح هادي بريسم عبد السادة البدري
12
صباح حسن علي فيحان الدليمي
13
عامر عباس حمود طويب الشمري
14
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عباس خليف ماشي عباس الشمري
عبد هللا نجم عبد هللا عباس العكيدي
عصام احمد حسين جواد الربيعي
عقيل اسماعيل عبيد عزيز اليساري
عالء حسن علي فيحان الدليمي
علي ابراهيم حامد فياض المساري
علي عمران عبد ناصر الحامدي
علي فرج محمد مصلح الدليمي
علي مجيد عبد غزيوي المنصوري
علي محمد رشيد مجيد العكيدي
علي مسلم عواد خضير طرفة العكيلي
عمار سلمان محمود حسين الجبوري
عمر طارق زيدان خلف العزاوي
غنية رحيم محيسن حبيني الربيعي
فضيلة صالح عبد مبارك الشمري
قاسم سعدون كريدي فهد المياحي
قاسم محمد صخي فارس الموسوي
قيصر حميد محسن داود العيثاوي
محمد تركي ابراهيم باهض المعموري
محمد ثامر اسماعيل اسعد العبادي
محمد جاسم أخميس ابراهيم الصميدعي
محمد صالح سعيد علي الصفار
موفق خضير عباس عبد اللطيف الحباشي
وسام جاسم زكيمي رستم الهيوري
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عصام احمد حسين جواد الربيعي
عقيل اسماعيل عبيد عزيز اليساري
عالء حسن علي فيحان الدليمي
علي ابراهيم حامد فياض المساري
علي عمران عبد ناصر الحامدي
علي فرج محمد مصلح الدليمي
علي مجيد عبد غزيوي المنصوري
علي محمد رشيد مجيد العكيدي
علي مسلم عواد خضير طرفة العكيلي
عمار سلمان محمود حسين الجبوري
عمر طارق زيدان خلف العزاوي
غنية رحيم محيسن حبيني الربيعي
فضيلة صالح عبد مبارك الشمري
قاسم سعدون كريدي فهد المياحي
قاسم محمد صخي فارس الموسوي
قيصر حميد محسن داود العيثاوي
محمد تركي ابراهيم باهض المعموري
محمد ثامر اسماعيل اسعد العبادي
محمد جاسم أخميس ابراهيم الصميدعي
محمد صالح سعيد علي الصفار
موفق خضير عباس عبد اللطيف الحباشي
وسام جاسم زكيمي رستم الهيوري

