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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 األول جید انثى صالح عليرؤیا نجم الدین  1
 األول متوسط ذكر ھردي جبار عبدالقادر فرج 2
 األول متوسط ذكر خلیل حسن خلیل اسماعیل 3
 األول متوسط انثى اسراء حسام فلیح جاسم 4
 األول متوسط ذكر محمد حامد محمد ذنون 5
 األول متوسط ذكر ران محسن ابراھیم حمودوگ 6
 األول متوسط انثى ریام سلمان شالل فرج 7
 األول متوسط ذكر أحمد البشیر عدنان عبدالرحمن محمد 8
 األول متوسط ذكر نیاز محمود رضا رحمان 9
 األول متوسط انثى نور مھند ھاشم عبدهللا 10
 األول متوسط ذكر سامان قاسم محمد میرزا 11
 األول متوسط انثى مروه خلیل رشید احمد 12
 األول متوسط انثى سرى مھند حسن جابر 13
 الثاني متوسط ذكر علي محمد غانم عباس 14
 األول متوسط انثى شھالء ابراھیم محسن محمدعلي 15
 األول متوسط انثى شھد نصیف جاسم رشید 16
 األول متوسط ذكر محمد اورال ھاشم ناجي 17
 األول متوسط ذكر احمد عمر عبدهللا عبدالرحمن 18
 الثاني مقبول ذكر فارس قادریا صالح الدین چ 19
 الثاني مقبول ذكر یاسین سنان رشید بھجت 20
 األول مقبول ذكر ناجي حسن كامل جاسم 21
 األول مقبول ذكر ھاني زھیر نوري یوسف 22
 األول مقبول ذكر ایمن صالح مھدي صالح 23
 الثاني مقبول ذكر علي حمید مجید یوسف 24
 األول مقبول ذكر قحطان عدنان عادل علي 25
 األول مقبول انثى سوما جعفر صادق زینل 26
 األول مقبول ذكر محمد اسعد شكور محمد 27
 األول مقبول ذكر مصطفى صباح رحیم لفتھ 28
 األول مقبول ذكر فرمان خورشید محمد رشید 29
 األول مقبول ذكر یونس عبدالقادر عبدالخالق حسین 30
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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 األول مقبول انثى االء محمد عزیز توفیق 31
 األول مقبول ذكر مھ بھ ست احمد نصر الدین محمد امین 32
 الثاني مقبول أنثى سارا مكرم امین محمد 33
 األول مقبول ذكر محي الدینمصطفى احمد خورشید  34
 األول مقبول انثى فاطمھ عبدالمناف عبدالكریم رفیق 35
 األول مقبول ذكر أرام خلیل محمد امین مصطفى 36
 األول مقبول ذكر كاروان علي غضنفر حسین 37
 الثاني مقبول أنثى ڤ سرتیب غریب حمھیھھ  38
 الثاني مقبول أنثى منار محمد نوري علي 39
 األول مقبول انثى نھلھ ابراھیم خلیل حسن 40
 الثاني مقبول ذكر علي جبار محمد صالح عمر 41
 الثاني مقبول ذكر علي حسین شكور احمد 42
 الثاني مقبول ذكر سالم احمد مصطفى كاظم 43
 األول مقبول ذكر أسامة علي محمد علي 44
 األول مقبول ذكر صالح شوكت قادر غني 45
 الثاني مقبول أنثى محمد مدحت خورشیدزبیده  46
 الثاني مقبول أنثى دیالن مجید نجم باقي 47
 الثاني مقبول أنثى فاطمھ سنان ابراھیم عبدالحكیم 48
 األول مقبول انثى النھ جمال جبار امین 49
 الثاني مقبول ذكر شاالو شوان عبدهللا قادر 50
 األول مقبول ذكر محمد سالم عبدالكریم خضیر 51
 الثاني مقبول ذكر علي ابراھیم فرمان امھ خان 52
 الثاني /التكمیلي  مقبول انثى االء نوزاد رشید رضا 53
 األول مقبول انثى سوزان عماد عزیز رفیق 54
 الثاني مقبول أنثى جوان نورالدین عزالدین حسن 55
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