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بذابراهيم جبار شبالوي كشاش1

بذاحمد محمود كاظم علوان2

بذاحمد هاتف شلوش هايم3

بذاسعد صباح مظهر فيصل4

711181251735أأافراح عبادي كاظم عذاب5

000بذامير كليف عباس سعد6

000بذثائر شاكر سلمان جبر7

000بذجواد كاظم تالي8

000بذحسن عبد الرحمن زغير9

000بذحسن كاظم عباس جليب10

124161241632أأحنين عبد الرسول جليل مجيد11

000بذحيدر شاكر ناصر محمد12

000بذحيدر عزيز هاشم13

000بذحيدر فوزي جاسم محمد14

000بذحيدر كاصوص سويد عبود15

000بذحيدر كاظم جواد 16

000بذرحيم خليل ابراهيم محيسن17

103131282033أأروان ضياء جليل يعقوب18

127191251736أأزهراء حسين جاسم عباس19

118191141534أأزهرة رعد خلف حمزة20

000بذزيد جاسم محمد لفته21

000بذصدام محسن عبيد حمادي22

000بذصفاء تركي عجيل كالم23

000بذصالح سعد شمخي24

000بذضياء شاكر قائد جريود25

000بذطاهر ياسين غريب صبار26

000بذعبد الوهاب ابراهيم ظاهر27

2018-2019

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة- جامعة القادسية 
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108181171836أأعبير عبد السادة فرحان حسن28

000بذعقيل جبار حمزة حمادي 29

000بذعالء مرزة صخيل عامر30

000بذعلي احمد حمزة هادي 31

000بذعلي حسين حمزة جون32

000بذعلي طالب زكي 33

124161141531أأفاتن كمال جون أنعيمة34

بذفراس عباس شاكر كزار35

بذكاظم سلمان حسين خليل36

بذكرار غالب مطلب علوان37

بذكرار كاظم نور38

بذكرار يحيى صاحب حسون39

بذليث عقيل محمود حسين40

بذليث عالوي عبد علوان41

بذمحمد بشير كاظم42

بذمحمد عامر عبيد عليوي43

بذمحمد كاظم عبد شلتاغ44

بذمصطفى حنتوش خريبط45

بذمصطفى عصام عبد االمير تركي46

بذمصطفى فهد عبد غافل47

بذمصطفى لطيف كريم حمزة48

بذمعتز عبد الجواد حسين49

بذمهند عبد الرضا كاظم 50

بذموسى سالم عزيز عيسى 51

بذموسى عبد الكاظم محنة محمد52

بذمؤيد فزاع عبد سايط53

بذميثم محمد طعمة54


