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 دورال التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 االول جید ذكر حسین علي حسن حسین 1
 االول جید انثى إیمان أبراھیم عبدهللا مدید 2
 االول جید انثى سارة محمد طھ توفیق 3
 االول متوسط ذكر محمد حمید أحمد محمد 4
 االول متوسط ذكر أحمد محمد سعید حسین محمد 5
 االول متوسط ذكر ئاالن عبدالستار محمد باوه 6
 االول متوسط انثى نجوا ن رحیم كریم أمین 7
 االول متوسط ذكر علي حسن نجم شھسوار 8
 االول متوسط ذكر برھان أحمد جمعة حسین 9

 االول متوسط ذكر أثیر صالح مھدي صالح 10
 االول متوسط ذكر عبدالحسن علي عادل محمود 11
 االول متوسط انثى إیفان جالل محمد حسن 12
 االول متوسط انثى أسماء غازي قادر محمد 13
 االول متوسط انثى زینب نجدة فاتح سعید 14
 االول متوسط انثى نور عبدالقادر جھاد شھاب 15
 االول متوسط انثى أیال عماد محمد صالح 16
 االول متوسط انثى سارة عبدهللا أبراھیم مجبل 17
 االول مقبول انثى شھلة زین العابدین مردان غریب 18
 االول مقبول انثى عوني عباس أمین أیال 19
 االول مقبول انثى أالء مصطفى حسین حمھ 20
 االول مقبول ذكر وسام عبدالسالم حلیل قادر 21
 االول مقبول انثى الد عبدالرحمنخشنو عبدالواحد  22
 االول مقبول ذكر عباس محمدمحمد عبدالحسین  23
 االول مقبول ذكر أحمد خالد حسن خالد 24
 االول مقبول ذكر یحیى سنان أبراھیم عبدالحكیم 25
 االول مقبول ذكر دانا یوسف محمد قھرمان 26
 االول مقبول ذكر جاسم محمد قاسم سنان وداد 27
 االول مقبول انثى بیگرد عبید رحمن سلیمان 28
 االول مقبول ذكر عیسى حبیب كریمأحمد  29
 االول مقبول ذكر عمار طارق أبراھیم توفیق 30
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 دورال التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 الثاني متوسط ذكر مراد اورخان طلعت مبارك 31
 التكمیلي متوسط انثى انجي امجد إبراھیم عزیز 32
 الثاني متوسط ذكر امین عبدالسالم عبدهللا خلیفة 33
 الثاني مقبول انثى خنده اسعد حسن سمین 34
 الثاني مقبول انثى یسرى قاسم رضا غزا 35
 الثاني مقبول ذكر بدیع خلیل عطیة صالح 36
 الثاني مقبول ذكر حمزة نظام إبراھیم حسین 37
 التكمیلي مقبول ذكر عمر عبدالمجید حمید مجید 38
 الثاني مقبول ذكر محمد فاضل غیدان محمد 39
 الثاني مقبول ذكر مصطفى ارجمان كریم جمعة 40
 الثاني مقبول انثى نورا غزوان یوسف عبداللطیف 41
 الثاني مقبول انثى زمرد عمر برھان عزیز 42
 الثاني مقبول انثى زینب حسین عثمان رسول 43
 الثاني مقبول انثى مروة ضیاء ثابت عبدالمجید 44
 الثاني مقبول انثى منى علي حسین حسن 45
 الثاني مقبول انثى بتول عطا توفیق محیل 46
 الثاني مقبول ذكر كیالن صالح الدین عمر محمد 47
 الثاني مقبول انثى افین محمد عبدالوھاب امین 48
 التكمیلي مقبول انثى نجالء خلیل دھام مجول 49
 الثاني مقبول ذكر نجم ناصر احمد فخرالدین 50
 الثاني مقبول ذكر دوامانج نوري عبدالكریم محم 51
 الثاني مقبول ذكر دیالن عبید احمد سعید 52
 الثاني مقبول انثى زمن جمال نعمة دحام 53
 الثاني مقبول انثى سارا سیروان فاضل امین 54
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