
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االول جٌد حوراء احمد سلمان جاسم العامري1

االول جٌد علٌاء محسن محمد ابراهٌم السعدي2

االول جٌد سحر عصام ابراهٌم عبد الوهاب الشوك 3

االول متوسط بارق بهجت علً حسٌن الجمٌل4ً

االول متوسط خنساء انعم ٌونس محمود الجبوري5

االول متوسط فٌان طه حسٌن علً الدلوي6

االول متوسط سجى صادق حسٌن علً السعدي7

االول متوسط وئام جاسم محمد خلف العزاوي8

االول متوسط زهراء كاظم جواد وادي الخفاج9ً

االول متوسط صفا صادق جواد حبٌب الالري10

االول متوسط امنة انعم ٌونس محمود الجبوري11

االول متوسط نور محمد هادي حمد الحجام12

االول متوسط سلوان كمال قرٌاقوس سموكه ال سموكا13

االول متوسط وسٌم جواد كاظم عبد البجري14

الثانً متوسط حنٌن احمد قاسم محمد المدرس15

االول متوسط مٌسم داود سلٌم عبد الغنً العكٌدي16

االول متوسط شهد محمد جواد كاظم شبٌل17

الثانً متوسط زهراء غانم قاسم غازي االعرجً 18

الثانً مقبول لوٌزه موفق حنا عبد االحد بطوطه19

االول مقبول محمد حسٌن علً عبد هللا الطائ20ً

الثانً مقبول احمد هاشم كاطع لفته العزاوي21

الثانً مقبول سهى خلٌل ابراهٌم علوان الربٌعً  22

االول مقبول ولٌد خالد ذٌاب سرحان 23

الثانً مقبول رقٌة خضٌر عباس التمٌم24ً

االول مقبول شهد صفاء علً صالح النعٌم25ً

االول مقبول علً عامر عباس محمد الجبوري26

الثانً مقبول هند غانم ٌاسرمجبل الخفاج27ً

الثانً مقبول محمد اٌاد محمد دروٌش الربٌع28ً

الثانً مقبول عمار عادل عبد القادراحمد الجدوع29
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الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

األولجٌد جدا كامل غنً محمد عطروز الشهٌل1ً

األولجٌد جدااسٌل قدري شاكرصالح البٌات2ً

األولجٌداالء حٌدر حسٌن مشكور الفتالوي3

األولجٌدنجاة حسن سكران عطٌة الدلٌم4ً

الثانًمقبولمحمد محمود شهاب احمد الجبوري5

التكمٌلًمقبولعدي شاكر عبٌد جاسم6
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