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 دورال التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 االول جید انثى سحر أسماعیل بكر محي الدین 1
 االول متوسط انثى حسیناواز مھدي محمد  2
 االول متوسط انثى إیناس قیس نجم مصطفى 3
 االول متوسط انثى أشنا نوزاد علي محمد 4
 االول متوسط انثى دیاري جالل غیدان خضر 5
 االول متوسط انثى بتول محمود خالد مولود 6
 االول متوسط انثى سارة فیصل خورشید أحمد 7
 االول متوسط انثى بدالخالق صبرينجوى نعیم ع 8
 االول متوسط ذكر فرات بھجت ناصح محمود 9

 االول متوسط انثى نیھان عادل قاسم عمر 10
 االول متوسط انثى االء جمال جالل محمد 11
 االول متوسط ذكر عقیل عزیز حسین عبید 12
 االول مقبول انثى نور جمیل محمد درویش نادر 13
 االول مقبول انثى ماجدة محي عبدالرحمن حمد 14
 االول مقبول انثى زینب طارق فؤاد عبدالرحمن 15
 االول مقبول ذكر صھیب صباح الدین عبدالقادر أحمد 16
 االول مقبول انثى فاطمة عبدالكریم محمد علي 17
 االول مقبول انثى كشاو أمین خورشید أمین 18
 االول مقبول انثى مروة نور الدین محمد زینل 19
 االول مقبول انثى مجوان طیب عبدالستار كری 20
 االول مقبول انثى ھدى نجم الدین محمود واحد 21
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 دورال التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 الثاني متوسط نثىا ھند محمود خضر سلمان 22
 الثاني متوسط انثى كوناي عباس أحمد محمد 23
 التكمیلي مقبول ذكر مشتاق خلیل سعید مصطفى 24
 الثاني مقبول انثى مریم جالل ناصر محمد 25
 الثاني مقبول ذكر ریان خلیل فاروق موسىآ 26
 الثاني مقبول انثى زینب نعمت أمین محمد 27
 الثاني مقبول انثى سنبل وجیھ نورالدین عزیز 28
 الثاني مقبول ذكر ھاوكار عزیز عبدالقادر أحمد 29
 الثاني مقبول انثى رانیھ كمال حسین قنبر 30
 الثاني مقبول انثى مروة عمر كامل مھدي 31
 الثاني مقبول انثى كرام محمود ندیماتانیا  32
 الثاني مقبول ذكر زیاد جبار عزیز محمد 33
 الثاني مقبول انثى سجى محمود محمد عبدالرحمن 34
 التكمیلي مقبول انثى خیالن علي محمد عزیز 35
 الثاني مقبول ذكر حازم خیرهللا فتاح خورشید 36
 الثاني مقبول ذكر عبدهللا حسن عبد� صالح 37
 الثاني مقبول ذكر جوتیار علي محمد كریم 38
 الثاني مقبول انثى منار متي كوركیس عزیز 39
 الثاني مقبول ذكر ارام حمة كریم محمد 40
 الثاني مقبول ذكر محمد عبدهللا كریم محمد 41
 الثاني مقبول انثى نشتمان جھاد أحمد فتحي 42
 الثاني مقبول انثى سیروة قادر علي عمر 43
 التكمیلي مقبول انثى بناز ولي محمد شریف 44
 الثاني مقبول انثى د رشیدشنو عاصي أحم 45
 الثاني مقبول ذكر محمد حسن محمد صالح 46
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 دورال التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 الثاني مقبول انثى ھبة صباح نوري أحمد 47
 الثاني مقبول انثى عذراء حمید حنون علي 48
 الثاني مقبول انثى سیونج نورالدین عزیز علي 49
 الثاني مقبول ذكر مروان عامر شاكر یوسف 50
 التكمیلي مقبول ذكر وان واحد كریمھیزا سیر 51
 الثاني مقبول انثى رغد خالد محمود علو 52
 الثاني مقبول ذكر یوسف أمید محمد سراج الدین 53
 الثاني مقبول انثى سوزان نزار خلیل أحمد 54
 الثاني مقبول انثى فاطمة عباس نجم عبدهللا 55
 الثاني مقبول انثى وحیدزینب مھدي صالح  56
 التكمیلي مقبول ذكر علي فاتح ستار أحمد 57
 التكمیلي مقبول انثى بھ ناز محمد سعید محمد 58
 الثاني مقبول ذكر ھیوا فاضل محي الدین صالح 59
 الثاني مقبول انثى رنكین محمد شریف قادر 60
 الثاني مقبول ذكر رعد حسین علي عمر 61
 التكمیلي مقبول انثى اد عليبیداء عبدهللا عو 62
 الثاني مقبول انثى سوزي كمال صالح محمد 63
 الثاني مقبول انثى حنان بدران جاسم عریان 64
 الثاني مقبول ذكر محمد طارق شكري محمد 65
 الثاني مقبول انثى دلنیا حسن نجم شھسوار 66
 التكمیلي مقبول انثى سوزان فكرت نجم الدین عزیز 67
 التكمیلي مقبول ذكر أحمد محمد أحمد حمادي 68
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