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 دورال التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 االول جید ذكر ھیوا أبراھیم حسین قادر 1
 االول جید انثى یسرى محي الدین محمد شمار 2
 االول جید انثى بشرى محي الدین محمد شمار 3
 االول متوسط ذكر مد رشیدحمحمد كمال م 4
 ولاال متوسط ذكر معن عبدالحكیم عبدالكریم سلیمان 5
 االول متوسط انثى ھاوزین عزیزأمین خلف 6
 االول متوسط انثى جنار صالح الدین حسین قاسم 7
 االول متوسط ذكر عبدالسالم عبدالكریم عزیز محمد 8
 االول متوسط انثى ملك رفعت محمد كوثر 9

 االول متوسط ذكر محمد ضیاء صمد علي 10
 االول متوسط ذكر أحمد بشیر حسن شیخھ 11
 االول متوسط ذكر أیمن عبدالسالم أحمد صالح 12
 االول متوسط انثى سارة خالد عبدهللا حسین 13
 االول متوسط ذكر سامان عادل محمد حمید 14
 االول مقبول انثى ھیرو حسن كریم محمد 15
 االول مقبول انثى أسماء محمد أحمد سعید 16
 االول مقبول انثى امنھ صباح فلیح حسن 17
 االول مقبول انثى روسكھ محمد خان فریق صالحج 18
 االول مقبول انثى جوان حمزة عبدالكریم محمد 19
 االول مقبول انثى نور حمید عبدهللا علي 20
 االول مقبول انثى مروة صدیق محمود محي الدین 21
 االول مقبول انثى سحر فاروق محمود حسین 22
 ولاال مقبول انثى زینب حمید بنیان صخي 23
 االول مقبول انثى نور محمد خلف ھالل 24
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 الدور التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 الثاني متوسط ذكر سوار عماد حسیب عارف 25
 الثاني متوسط ذكر فراس ابراھیم خالد حسن 26
 الثاني متوسط انثى دیلك دلشاد رشاد سعد هللا 27
 نيالثا متوسط ذكر ارن جھاد مجید ساقي 28
 الثاني متوسط انثى دنیا مؤدب عوني عزیز 29
 الثاني مقبول انثى زینو علي شاویس سعید 30
 الثاني مقبول ذكر راستي كاظم حمید مصطفى 31
 الثاني مقبول ذكر ایاد خلیل محمد احمد 32
 الثاني مقبول انثى ندى حسین فارس احمد 33
 الثاني مقبول ذكر علي حسین محمد علي مصطفى 34
 الثاني مقبول انثى ره ند محمد عزیز محمود 35
 الثاني مقبول انثى بیریفان محمد صدیق محمد 36
 الثاني مقبول ذكر ھاوكار وھاب فاتح احمد 37
 الثاني مقبول انثى صفا آزاد رشید عبدالرحمن 38
 الثاني مقبول انثى رؤیا كمال ابراھیم عثمان 39
 الثاني مقبول انثى عابدینسارة صالح الدین كمال زین ال 40
 الثاني مقبول ذكر نبیل نوري فتح هللا عبدهللا 41
 الثاني مقبول انثى مروة احمد صالح محمود 42
 الثاني مقبول ذكر ھیرش محمد جمیل مصطفى 43
 الثاني مقبول ذكر احمد سعدون داود احمد 44
 الثاني مقبول انثى دیاري محمد محمد مجید 45
 الثاني مقبول ذكر قادر خضرعلي حسین  46
 الثاني مقبول انثى انفال عباس نورالدین قادر 47
 الثاني مقبول ذكر احمد محمود احمد امین 48
 الثاني مقبول انثى نازلي حیدرمحمد مالي 49
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 دورال التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 الثاني مقبول ذكر نھرو راضي حسین احمد 50
 الثاني مقبول ذكر ري عثمان شاكاحمد  عل 51
 الثاني مقبول انثى النھ ایوب محمد حسن 52
 التكمیلي مقبول ذكر محمد مھدي صالح وحید 53
 الثاني مقبول ذكر اسو قاسم محمد صالح 54
 الثاني مقبول انثى سنور صالح عبدالقادر عزیز 55
 الثاني مقبول ذكر صالح فائق صالح عمر 56
 الثاني مقبول ذكر محمد امینبھ مو جھاد  57
 التكمیلي مقبول انثى ھدى محمود عبدهللا حسین 58
 الثاني مقبول انثى زینب معتصم عبدهللا احمد 59
 الثاني مقبول انثى رشا خضر حسن ظاھر 60
 الثاني مقبول ذكر عبدهللا فالح احمد محمد 61
 الثاني مقبول انثى ئاال نوري میرزا شریف 62
 التكمیلي مقبول ذكر كریم تعیب معینمصطفى  63
 الثاني مقبول انثى كانیاو فیصل رشید شوان 64
 التكمیلي مقبول انثى انجي نھاد عبدالمجید توفیق 65
 الثاني مقبول انثى نرمین محمد شكرمحمد 66
 الثاني مقبول ذكر ھاوكار محمد خان رشید فتاح 67
 الثاني مقبول ذكر سرمد حسین محمد علي 68
 التكمیلي مقبول انثى لیلى محمد نوري محمد 69
 التكمیلي مقبول انثى زینب جودت رفعت مصطفى 70
 الثاني مقبول ذكر فاضل حسین خلیل أبراھیم 71
 الثاني مقبول ذكر محمد فاضل توفیق محمد 72
 التكمیلي مقبول انثى نورصباح عزیز رشید 73
 كمیليالت مقبول ذكر ھھ زار احمد طاھر صالح 74
 التكمیلي مقبول ذكر سمینز محمد رشید ه ره و 75
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