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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 االول جید انثى ایناس ریاض سیف هللا احمد  1
 االول جید انثى نجوى فریدون محمد فرج 2
 االول جید ذكر شاھٚو عزیز عبدهللا عزیز 3
 االول جید ذكر ارام قادر شریف علي 4
 االول جید ذكر حیدر شاكر ستیر احمد  5
 االول جید ذكر علي قیس مجید محمد صالح 6
 االول جید انثى ولدان ھاشم نوري عبد الرحمن  7
 االول متوسط ذكر محمد قاسم محمد احمد 8
 االول متوسط ذكر ایھاب كاظم بخش كاكھ سفر 9

 االول متوسط ذكر احمد شالل حسین ولي 10
 االول متوسط انثى فاطمة عادل عمر حسن 11
 االول متوسط انثى سلوى سرادار حسن حسین 12
 االول متوسط ذكر كاروان صابر محمد رسول 13
 االول متوسط ذكر عمر جبار عبد حسن  14
 الثاني متوسط انثى مروه حمید خیري شوكت  15
 االول متوسط ذكر ریباز محمد خورشید شریف  16
 االول متوسط انثى ھبھ جاسم محمد علي 17
 االول متوسط ذكر ألن قیس یوسف قیصر 18
 االول متوسط انثى شھد نبیل حمید محمد  19
 االول متوسط ذكر مجید ساقيمھدي جھاد  20
 االول متوسط ذكر ضیاء ساجد شكر محمد 21
 االول متوسط انثى حنین عباس نجم عبدهللا 22
 االول متوسط ذكر باسم عاصي محمود محمد  23
 االول متوسط انثى سوزانا جبرائیل یعقوب یلدا 24
 االول متوسط ذكر محمودمحمد جاسم محمد  25
 االول متوسط ذكر محمود نجم عبد سعود 26
 االول متوسط ذكر سرباز حسین غائب محمد 27
 االول متوسط ذكر مصطفى نور الدین بھاء الدین فرج 28
 االول متوسط ذكر عبد الرحمن عبدهللا محسن احمد 29
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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 االول متوسط ذكر علي رعد مھدي محمود 30
 الثاني متوسط ذكر نظیر محمد عیسى سلمان 31
 الثاني متوسط ذكر مصطفى صبري خلف ابراھیم  32
 الثاني متوسط انثى عبدالرحمن داود مجیدبان  33
 الثاني متوسط ذكر نمر عماد عبدهللا حمد 34
 االول متوسط انثى رحمھ حسین محمد قادر 35
 االول متوسط انثى زھراء صدر الدین نور الدین صالح 36
 الثاني متوسط انثى مھتاب مھدي زین العابدین تقي 37
 االول مقبول ذكر مصطفى نجاة صادق درویش  38
      االول مقبول ذكر عمر نور الدین بھاء الدین فرج  39
 الثاني مقبول ذكر فالح محمد نایف ناصر 40
 الثاني مقبول ذكر وضاح رسول حسین سالم 41
 الثاني مقبول ذكر قاسم احمد محمد یونس 42
      الثاني مقبول ذكر نصیف اسماعیل حمید حسن 43
 االول مقبول انثى شبول عمر مارف حمھ رشید 44
      الثاني مقبول ذكر فراس محمد علي عبدهللا  45
 الثاني مقبول ذكر یوسف عنان یعقوب یوسف 46
 الثاني مقبول ذكر مھديعمر عبد الوھاب احمد  47
 االول مقبول ذكر محمد صباح محمود توفیق 48
 الثاني  مقبول ذكر محمد جمعھ داود احمد 49
 الثاني مقبول ذكر بھ ڵین ایوب محمد رحیم 50
 الثاني مقبول ذكر آراز نامق شفیق أحمد 51
 الثاني مقبول انثى تمارا اكرم كمال عارف 52
 الثاني مقبول ذكر سیف العرب خالد یحیى جابر 53
 الثاني مقبول ذكر عمر احمد طاھر اسماعیل 54
 الثاني مقبول ذكر الحسن علي یونس صالح 55
 الثاني مقبول انثى گھ شبین احمد محمد فتاح 56
 الثاني / التكمیلي مقبول ذكر محمدالحمزه حبیب جاسم  57
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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 الثاني مقبول ذكر ده ریا سمیر نوري حسین 58
 الثاني مقبول ذكر صفاء عبد الحمید محمد عبدالمجید 59
 الثاني / التكمیلي مقبول ذكر عمر حمود ھالل حمدي 60
 الثاني / التكمیلي مقبول ذكر ره وه ند صالح عمر شریف 61
 الثاني / التكمیلي مقبول ذكر أحمد زین العابدین حسن محمد 62
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