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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 االول جید جدا انثى رمضاندریا خالد فیض هللا  1
 االول جید ذكر احمد خلیل جمعھ جلعوط  2
 االول جید انثى ابتھال صالح الدین نورالدین یوسف  3
 االول جید انثى ھیرو ناجي فریق محي الدین  4
 االول جید ذكر بروسك برھان علي محمد  5
 االول متوسط ذكر قصي فیصل كاظم حسن  6
 االول متوسط ذكر بالل عبدالباري رؤوف سلیمان  7
 االول متوسط ذكر خالد سلطان عبد محمد 8
 االول متوسط ذكر عبدالكریم یاسین طھ سوادي  9

 االول متوسط انثى بھ ناز حسن كریم محمد  10
 االول متوسط انثى أریان شفیق أحمد سعید  11
 االول متوسط ذكر محمد علي صالح طعمة 12
 االول متوسط ذكر ھیمن ماجد حمید ھیاس  13
 الثاني متوسط انثى فرمیسك صباح حسین علي 14
 االول متوسط ذكر فھد فاضل موسى علي  15
 االول متوسط انثى میدیا صالح محمد أحمد 16
 االول متوسط انثى فاطمھ حربي حرجان خضر  17
 االول متوسط ذكر شاھو یوسف احمد محمد 18
 االول متوسط ذكر محمد عبدهللا عبدالرحمناحمد  19
 الثاني متوسط ذكر عمر خسرو عثمان احمد 20
 الثاني مقبول ذكر صالح مھدي صالح محمد 21
 الثاني مقبول ذكر ھلمت عبدهللا عزیز جوامیر 22
 االول مقبول انثى ین فاضل علي عبدهللاڤا 23
 الثاني مقبول ذكر عمر فضلي احمد شكر 24
 الثاني مقبول ذكر زانیار ستار نامق قادر 25
 الثاني مقبول ذكر محمد حمود عوید غدیر 26
 االول مقبول ذكر عمر محمد مصطفى زینل  27
 الثاني مقبول ذكر كاروان رؤوف سعید محمد 28
 الثاني/التكمیلي مقبول ذكر اراز قاسم مجید مرشد 29
 الثاني مقبول انثى االء ذنون طیب یاس 30
 الثاني مقبول ذكر محمد مجید محمد حسن 31
 الثاني مقبول انثى شھ وبو خلیل نجم الدین احمد 32
 الثاني/التكمیلي مقبول انثى نجالء ولید عبد علي جاسم 33
 الثاني مقبول انثى سراب محمد عزیز حمد 34
 الثاني مقبول ذكر وسام علي صالح ابراھیم 35
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