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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 االول جید ذكر مصطفى محمود رضا مھدي 1
 االول جید انثى یسرى عبد الكریم مصطفى عباس 2
 االول متوسط ذكر سامان جوھر كاك خان كریم 3
 االول متوسط ذكر سیف داود حمد محي الدین 4
 االول متوسط انثى نھى یشار فائق عبدالھادي 5
 االول متوسط ذكر مظھر كریم محمودحسین  6
 االول متوسط انثى زینب طالب جعفر محمد 7
 االول متوسط ذكر محمد عثمان حسن عبدهللا 8
 االول متوسط ذكر قتیبة نجم عبدهللا حمادي 9
 االول متوسط ذكر شیڤان جمعھ صالح عمر 10
 االول متوسط ذكر اوس صباح ابراھیم صادق 11
 االول متوسط ذكر ایاد بھاء الدین حمید یادكار 12
 االول متوسط انثى سھى یشار فائق عبدالھادي 13
 االول متوسط ذكر محمد جاسم كریم محمود 14
 االول متوسط انثى سوما جمال عبدهللا حمد الدین 15
 الثاني متوسط ذكر رشیدھاوكار ناصح رحیم  16
 االول متوسط ذكر فریدون عدنان عمر حسین 17
 االول متوسط انثى النھ نوزاد كاكھ خان قھرمان 18
 االول متوسط انثى شوگار قاسم شكور محي الدین 19
 االول متوسط انثى ایفر خالد مجید فتح هللا 20
 االول متوسط انثى الحمید عبد الوھابساره حسیب عبد  21
 االول متوسط انثى كورده امین خورشید امین 22
 االول مقبول انثى لینا عدنان عبید عبدالقادر 23
 الثاني مقبول ذكر احمد حسین محمود عباس 24
 االول مقبول انثى احمد محمد امین مولودگٴ شنـ 25
 الثاني مقبول انثى سناریا عبد الكریم مصطفى عباس 26
 الثاني مقبول ذكر سیزار سعد عبد الرحمن جالل 27
 الثاني مقبول انثى ھبھ ناظم احمد حسین 28
 الثاني مقبول انثى رؤیا علي عبدالكریم حسین  29
 الثاني مقبول انثى زینب نظمي ناظم مصطفى 30
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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 الثاني مقبول انثى زبیدة ابراھیم صالح عنایت 31
 االول مقبول ذكر حسین محمد احمد سلیم 32
 الثاني مقبول انثى دیمن طلعت محمد توفیق 33
 االول مقبول ذكر ئاالن عبد الجبار رشید قادر 34
 الثاني مقبول ذكر محمد عمر عثمان علي 35
 الثاني مقبول انثى زینب علي حكمت یاسین 36
 االول مقبول انثى اسراء ابراھیم فرمان امة خان 37
 االول مقبول ذكر مصطفى عبدهللا میرویس حسن 38
 االول مقبول انثى  والء رائد خورشید توفیق 39
 الثاني مقبول ذكر عالء عماد حسیب  فاتح 40
 الثاني/التكمیلي مقبول انثى بسمھ یوسف داود میخا 41
 الثاني مقبول ذكر أیمن علي احمد محمد 42
 االول مقبول ذكر الدینمحمد عبدالخالق خورشید محي  43
 االول مقبول انثى ناز عبد الخالق ابراھیم رمضان 44
 الثاني مقبول انثى چیمن یوسف احمد محمد 45
 الثاني مقبول انثى نور جلیل نصرالدین عزیز 46
 الثاني مقبول ذكر بروسك سامان عمر احمد 47
 الثاني مقبول انثى قھرمان محمدرنگین تحسین  48
 الثاني مقبول ذكر زیاد ابراھیم مصطفى احمد 49
 الثاني مقبول انثى سمیھ فالح احمد محمد 50
 الثاني مقبول انثى شنو محمدامین احمد فرج 51
 الثاني مقبول انثى حنان عبد اللطیف محمد احمد 52
 الثاني مقبول ذكر علي قادر محمد محمدبریار  53
 الثاني مقبول ذكر مصطفى نوري بكر محمد 54
 االول مقبول انثى اسراء حسن رفعت خورشید 55
 الثاني مقبول انثى ھاجر صالح الدین سعید محمد 56
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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 الثاني مقبول ذكر علي عدنان شحاذه جمعھ 57
 الثاني مقبول انثى شلیر عصام رفیق فائق 58
 الثاني مقبول ذكر تیمور نورالدین غضبان خلیل 59
 الثاني/التكمیلي مقبول انثى انفال نوري شوكت رمضان 60
 الثاني مقبول انثى فرح سھیر احمد امین 61
 الثاني مقبول ذكر ھوشیار ولي عباس خضر 62
 االول مقبول انثى ئاال نجم الدین عبدهللا روستم 63
 الثاني مقبول انثى سماره حسین شعالن خضیر 64
 الثاني مقبول انثى اسیا علي محمد خان قادر 65
 الثاني/التكمیلي مقبول انثى زھره امید عمر عثمان 66
 الثاني/التكمیلي مقبول انثى رنا جمال جمعھ صفر 67
 الثاني مقبول ذكر سمیر ابراھیم یونس عبد الجبار 68
 الثاني/التكمیلي مقبول انثى ظاھر احمدمنى ناظم  69
 الثاني مقبول ذكر رنج بكر شكر احمد 70
 الثاني/التكمیلي مقبول انثى ھریز سالم كاكھ حمھ محمد صالح 71
 الثاني مقبول انثى را احسان عثمان محمدـچ 72
 الثاني مقبول انثى ژیان كامران اسماعیل ابراھیم 73
 الثاني مقبول انثى ھدى ناصر حسن عداي 74
 الثاني مقبول ذكر محمود نجدت طیفور عباس 75
 االول مقبول ذكر ھونھ ر نصر الدین محي الدین مردان 76
 الثاني مقبول ذكر دابان ابراھیم محمد مصطفى 77
 الثاني مقبول ذكر فؤاد علي محمد احمد 78
 الثاني/التكمیلي مقبول انثى قدریھ خلیل غفور احمد 79
 الثاني مقبول ذكر ضیاء كاظم محمد عودة 80
 الثاني مقبول ذكر دیالن برھان رحیم كریم 81
 الثاني مقبول ذكر ھلویست بالل عبد الغفور صالح 82
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