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 دورال التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 االول جید ذكر جنید كامران احمد محمد 1
 االول متوسط ذكر علي قاسم لعیبي فرحان 2
 االول متوسط ذكر عبدهللا عبدالقادر أمینعماد  3
 االول متوسط انثى عائشة فالح عمر محمد 4
 االول متوسط ذكر علي شھاب الدین خضر قادر 5
 االول متوسط ذكر محمد نامق طاھر كریم 6
 االول متوسط انثى كوردستان عبد الرحیم عبد هللا محمد 7
 االول متوسط انثى جرو عبد الوھاب نجم الدین محي الدین 8
 االول متوسط ذكر محمد فخر الدین محمد رشید محمد صالح 9

 االول متوسط ذكر أحمد جاسم قاسم یوسف 10
 االول متوسط ذكر أحمد عباس زینل محمود 11
 االول مقبول ذكر حمدماحسان قاسم زین العابدین  12
 االول مقبول انثى ملك سلطان زینل قادر 13
 االول مقبول انثى المناف عبد الكریم رفیقفیدان عبد  14
 االول مقبول ذكر ھاوري أحمد رؤوف عبدل 15
 االول مقبول ذكر محمود عباس زینل محمود 16
 االول مقبول ذكر أحمد عبد الصاحب خلف زیدان 17
 االول مقبول انثى مروة سمیر عادل رفیق 18
 االول مقبول انثى ھبة فاتح شاكر محي الدین 19
 االول مقبول ذكر سیف عبد الھادي علي صفر 20
 االول مقبول ذكر عباس فاضل عباس عبد الحسین 21
 االول مقبول ذكر جاالك احسان احمد حمید 22
 االول مقبول ذكر ھوراز كریم محمد امین محمد خان 23
 االول مقبول انثى فاطمة محمود مصطفى عباس 24
 االول مقبول ذكر یحیى رعد عباس مجید 25
 االول مقبول ذكر عبیدة طارق سلمان داود 26
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 دورال التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 الثاني متوسط انثى رؤیا ھاشم نوري عبد الرحمن 27
 الثاني مقبول انثى زینب عبد الوھاب حسن علي 28
 الثاني مقبول ذكر محمد محمود عبد هللا اسماعیل 29
 الثاني مقبول ذكر عقیل نجدت نصرت صادق 30
 الثاني مقبول انثى االء جواد علي مردان احمد 31
 الثاني مقبول ذكر براء سلیم محمود محمد حسین 32
 التكمیلي مقبول انثى آالء نوزاد فائق توفیق 33
 الثاني مقبول ذكر محمد احسان احمد قادر 34
 التكمیلي مقبول انثى رفل ریاض نوئیل فتوحي 35
 الثاني مقبول ذكر محمود زینلمصطفى بشیر  36
 الثاني مقبول ذكر دانا مراد فتح هللا ولي 37
 الثاني مقبول انثى االن جمال جالل محمد 38
 التكمیلي مقبول ذكر احمد عدنان محمد باقر نجم 39
 الثاني مقبول انثى ایناس ناظم مجید عبد هللا 40
 الثاني مقبول انثى بریز حمزة خورشید حسن 41
 الثاني مقبول انثى خندة شكر كریم حمة توفیق 42
 الثاني مقبول ذكر ھشام احسان سعید صالح 43
 الثاني مقبول انثى نرمین عباس علي عبد هللا 44
 الثاني مقبول انثى سوزان نظمي حسین عمر 45
 الثاني مقبول انثى دیانا حسین نعمت ھواس 46
 الثاني مقبول ذكر داود عوني طاھر داود 47
 الثاني مقبول انثى دالیا غازي شكور محمود 48
 الثاني مقبول ذكر نزار عماد علي راضي 49
 الثاني مقبول ذكر نوار باسم متي سلیم 50
 الثاني مقبول انثى الفان صالح الدین مجید عارف 51
 الثاني مقبول ذكر شاھین لطیف میرویس حسن 52
 الثاني مقبول انثى نادیة جیاد لجي علي 53
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 دورال التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 التكمیلي مقبول ذكر أحمد رعد سھیل نجم 54
 الثاني مقبول انثى یلدز جمیل حقي جمیل 55
 الثاني مقبول انثى ستیفاني صباح دنحا فلو 56
 الثاني مقبول ذكر مصطفى سمیرسعدون مصطفى 57
 التكمیلي مقبول ذكر أرجان جھاد محمد محمود 58
 التكمیلي مقبول انثى زینب كمال أحمد مصطفى 59
 التكمیلي مقبول ذكر أزھر أحمد ھاشم سالم 60
 التكمیلي مقبول انثى نادیة صالح الدین عزیز كریم 61
 التكمیلي مقبول انثى ھدى كمال أحمد خورشید 62
 التكمیلي مقبول ذكر محمد نوزاد فائق صالح 63
 التكمیلي مقبول ذكر محمد رضاعلي محمود 64
 التكمیلي مقبول ذكر علي محمد صالح محمد 65
 التكمیلي مقبول ذكر محمد نجاة مصطفى توفیق 66
 التكمیلي مقبول انثى فان أحسان خورشید أمین 67
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