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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 األول جید ذكر سرمد عمر محمد رضا 1
 األول متوسط ذكر علي امداد محمد صمد 2
 األول متوسط ذكر فالح حسن عباس جمعھ 3
 األول متوسط انثى افنان عبدالواحد حسن محمد 4
 األول متوسط ذكر حسین قیصر هللا ویردي امین 5
 األول متوسط انثى نرمین عمر علي نریمان 6
 األول متوسط انثى زینب جاسم علي عباس 7
 األول متوسط انثى استبرق نجاه غفور رحیم 8
 األول متوسط ذكر صابر فاضل خلیل صابر 9
 األول متوسط انثى شاجوان عبدالجبار مصطفى عزیز 10
 األول مقبول انثى باخان رفیق رشید علي 11
 األول مقبول ذكر یحیى شمس الدین بھاء الدین نوري 12
 الثاني مقبول ذكر اسحاق ھواري عبدالصمد عباس 13
 الثاني مقبول ذكر عبدالسالم عارف ستار محمد علي 14
 األول مقبول ذكر شیروان سوران ابراھیم نجم 15
 األول مقبول انثى مروه ضاري طلو حسین 16
 الثاني مقبول انثى عائشھ طارق طاھر عبدهللا 17
 األول مقبول انثى شریفدێـرین سردار عبدالكریم محمد  18
 األول مقبول ذكر عمر عبدالكریم  قاسم رؤوف 19
 األول مقبول انثى مروه حسن حمود محمد 20
 األول مقبول انثى پــري صابر كریم عبدالرحمن 21
 الثاني مقبول ذكر ره ھیل عبدالخالق عبدهللا محمد 22
 الثاني مقبول انثى عادل جمعھ خالدجمبت  23
 الثاني مقبول ذكر ھاوري اسعد كریم حبیب 24
 الثاني مقبول ذكر بھروز فرھاد ھیدایت محمد أمین 25
 الثاني مقبول ذكر كاروان مجید رشید توفیق 26
 الثاني مقبول ذكر علي محمد فرج عبدالرحمن 27
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 الدور الذي نجح فیھ الطالب التقدیر الجنس االسم الرباعي ت
 الثاني مقبول انثى مجید حمیدنور مؤید  28
 الثاني مقبول ذكر حسین حبیب احمد مصطفى  29
 األول مقبول ذكر محمد علي حسن مجید 30
 الثاني مقبول انثى رناز خالد احمد خضر 31
 الثاني مقبول ذكر یلدرم خالد خیر هللا عمر 32
 الثاني مقبول ذكر حسین محمدعلي عبدالرحمن  33
 الثاني مقبول ذكر عبدالغفار علي مظھر محمد 34
 الثاني مقبول انثى سوزان حسین ساقي رضا 35
 األول مقبول ذكر اسامھ ایاد عباس مجید 36
 الثاني مقبول انثى سازان ظاھر احمد طاھر 37
 الثاني مقبول ذكر حسونرعد فیصل عجاج  38
 الثاني مقبول انثى سھى سلمان داود عیسى 39
 الثاني مقبول انثى سناریا غازي رشید عبدهللا 40
 الثاني مقبول ذكر محمد عباس بكر رضا 41
 الثاني مقبول انثى گـوالن عزیز بكر سمین 42
 الثاني مقبول ذكر ئارام محمد نجم طھ 43
 الثاني مقبول ذكر محمد رعد عوني عبدالقادر 44
 الثاني مقبول ذكر عامر علي حسین مھدي 45
 الثاني مقبول ذكر زید ولید سلمان داود 46
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