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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 األول جید جداً  انثى ابراھیم صالحآمال صالح  1
 األول جید ذكر نور محمد خلیل ابراھیم 2
 األول جید انثى شیماء خالد حیدر ناجي 3
 األول جید انثى مروة عبدالجبار مرشد خورشید 4
 األول جید انثى ریھام ناطق قادر عثمان 5
 األول جید ذكر دیار ناظم حسن لطف هللا 6
 األول جید ذكر مصطفى یونس عدنان سلیمان 7
 األول متوسط ذكر اكو رشید مجید محمود 8
 األول متوسط انثى تابان احسان عزیز محمد 9
 األول متوسط ذكر محمد أسو حسام الدین عز الدین 10
 األول متوسط انثى سناریا حسن ھادي عباس 11
 األول متوسط ذكر عمر صالح الدین فؤاد محمد 12
 الثاني متوسط ذكر محمد صالح حمید احمد 13
 األول متوسط انثى شاكار قاسم شكور محي الدین 14
 األول متوسط انثى النھ نوزاد محمد باقر 15
 األول متوسط انثى ساره رامز نائل عبداالحد 16
 األول متوسط ذكر علي حمد عبدهللا محمد 17
 الثاني متوسط ذكر معاذ أبراھیم علي داود 18
 األول متوسط انثى محمد امین كریمزریان زبیر  19
 األول متوسط انثى فاطمھ مجید شریف جعفر 20
 الثاني متوسط انثى شادان وداد محمد خورشید 21
 الثاني متوسط ذكر یونس رؤوف صالح محمد 22
 األول متوسط انثى سوما سیروان حسین طاھر 23
 األول متوسط انثى زینب محمد حیدر جعفر 24
 األول متوسط ذكر احمد محمد حسینضیاء  25
 األول متوسط ذكر محمد معتصم عثمان عمر 26
 الثاني متوسط انثى شھد علي ھزیم كلوت 27
 الثاني متوسط انثى گاو مولود رفیق رشیدنھھ   28
 الثاني متوسط انثى سیونج رمزي علي قادر 29
 الثاني متوسط انثى بنان عطا خزعل شالوخ 30
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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 األول مقبول ذكر مسو فتحي مسو رشو 31
 الثاني مقبول ذكر احمد شاكر علي خلیل 32
 األول مقبول انثى نزدار وعد عبدالرحمن جالل 33
 الثاني مقبول انثى ھوزان سامي رفعت بخشي 34
 الثاني مقبول انثى مروه كاوه قادر كریم 35
 الثاني مقبول انثى سنبل نائل عبدالقادر اسماعیل 36
 الثاني مقبول ذكر ھھ ردي صباح عمر بكر 37
 األول مقبول ذكر بایز أحمد عبدهللا فتاح 38
 الثاني مقبول ذكر محمد بوتان ابراھیم عبدهللا 39
 الثاني مقبول ذكر ده رون مجید نجم باقي 40
 األول مقبول انثى دالیا باسل كامل عزیز 41
 الثاني مقبول انثى تاره حمید صالح محمد 42
 الثاني مقبول انثى كوثر حمید رضا خضیر 43
 الثاني مقبول انثى النھ امین خورشید امین 44
 الثاني مقبول ذكر احمدمھند رمزي شوكت  45
 الثاني مقبول انثى عذراء حسین صالح نھار 46
 الثاني مقبول انثى حنین رمزي حمید مجید 47
 الثاني مقبول انثى أسن آیدن حسین دولت 48
 الثاني مقبول ذكر روسك عدنان خورشید اسماعیلبـ 49
 الثاني مقبول انثى افراح عبدهللا سعید خضر 50
 الثاني مقبول انثى جلیل خضر ایمان خلیل 51
 الثاني مقبول انثى آالء عماد علي عبدهللا 52
 الثاني مقبول انثى خانزاد شیرزاد نزار فارس 53
 األول مقبول انثى االء محمد عبدالھادي محمد 54
 الثاني مقبول انثى روژان جھاد علي قادر 55
 الثاني مقبول انثى اكرم أحمد رسول ێنده ش 56
 الثاني مقبول انثى نور حسین فاروق حمھ 57
 الثاني مقبول ذكر ادریس عطیھ حسن سالمھ 58
 الثاني مقبول ذكر محمد حلیم حامد ابراھیم 59
 الثاني مقبول ذكر حسن فضیل شیت حسن 60
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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 الثاني مقبول انثى كژال احمد امین محي الدین 61
 األول مقبول ذكر فراس رمضان حسن محمد 62
 الثاني مقبول انثى یام بكر شكر احمدپــ 63
 الثاني مقبول ذكر مراد محمد علي جواد حیدر 64
 الثاني مقبول انثى سدف قاسم سلمان ساقي 65
 الثاني مقبول انثى اسماء خالد عثمان عمر 66
 الثاني/التكمیلي مقبول ذكر یوسف حافل شاؤل اندریوس 67
 الثاني مقبول ذكر مصطفى محمد صالح علي 68
 الثاني مقبول ذكر علي عبار احمد عبوش 69
 الثاني مقبول انثى ندى ابراھیم احمد ولي 70
 الثاني مقبول ذكر أسامھ عماد عمر عثمان 71
 الثاني مقبول ذكر حمزه عبدااللھ جبار قوجة 72
 الثاني/التكمیلي مقبول ذكر ایھاب مطر سحاب حمد 73
 الثاني مقبول ذكر مصطفى عادل عبدهللا علي 74
 الثاني مقبول ذكر قحطان عدنان خضر احمد 75
 الثاني مقبول انثى ھناو طیفور احمد رشید 76
 الثاني/التكمیلي مقبول ذكر مصطفى صباح محمد ابراھیم  77
 الثاني مقبول ذكر ھردي عارف محمد صالح 78
 الثاني مقبول ذكر احمد خالد عثمان عمر 79
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