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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 االول جید انثى ایالف كاظم علوان شاھر 1
 االول متوسط انثى محمد صالحندى حسن  2
 االول متوسط ذكر أالن ماجد حمید ھیاس  3
 االول متوسط ذكر مصطفى عمادالدین خضر قادر  4
 الثاني متوسط ذكر محمد صالح حسین اسماعیل 5
 االول متوسط انثى ان لقمان رضا محمدڤدلو 6
 االول متوسط انثى ا طالب شریف جلیل ڤال 7
 الثاني متوسط انثى أسیا شالل صابر جبار 8
 االول متوسط انثى فاطمھ جابر حمد یوسف  9
 االول متوسط انثى شھد ناظم كنو ربیع 10
 الثاني متوسط انثى ھدیر كاوه عباس محمد امین 11
 االول مقبول ذكر بكر محمد امینعلي  12
 االول مقبول ذكر نجاح نورالدین لطیف اسماعیل  13
 االول مقبول ذكر وریا عدنان زین العابدین غني 14
 الثاني مقبول ذكر دانا ازاد عاصي احمد 15
 الثاني مقبول انثى سوزان عبدالقادر بشیر بیرداود 16
 االول مقبول ذكر ھاوكار محمود رؤوف عبدالعزیز 17
 الثاني مقبول ذكر روژگار عبدالكریم احمد محمد امین 18
 الثاني مقبول انثى شنو عبدالخالق محمد عزیز 19
 الثاني مقبول ذكر زید ایاد جالل عبدالوھاب 20
 االول مقبول ذكر أمینسمیر صابر عبدهللا  21
 الثاني مقبول ذكر راویژ دلشاد نوري اسماعیل 22
 الثاني مقبول ذكر ریباز فاضل حسن غریب 23
 الثاني مقبول انثى اسراء صابر شكور فرج 24
 الثاني مقبول انثى ھالھ رفیق فریق قادر 25
 الثاني مقبول انثى عبدهللامینا ایدین نشأت  26
 الثاني مقبول ذكر عمر یونس ذیاب جدي 27
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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 الثاني مقبول ذكر مصطفى محمدگوران احمد  28
 االول مقبول ذكر براء مجید مھدي صالح 29
 الثاني مقبول ذكر غزوان مصطفى عبدهللا محمد 30
 االول مقبول انثى ھیرو احمد محمد وھاب 31
 الثاني مقبول ذكر علي محمد صالح اسماعیل 32
 الثاني مقبول انثى اكبر سوزان جمال ناصر 33
 الثاني مقبول انثى مریم یالجین قاسم مراد 34
 الثاني مقبول انثى جیالن خالد عمر كریم 35
 الثاني/التكمیلي مقبول انثى سھن اسعد عثمان سعدون 36
 الثاني مقبول ذكر فنر حمود محسن عبدهللا 37
 الثاني مقبول ذكر شمعون جنو یعقوبیوخنا  38
 الثاني مقبول انثى منیره عبدهللا محمد علي عبدهللا 39
 الثاني مقبول ذكر یحیى خلیل كریم محمود 40
 الثاني مقبول انثى جمانھ حاتم عبدهللا حسن 41
 الثاني/التكمیلي مقبول انثى االن اسماعیل مصطفى احمد 42
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