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االول جٌدفائقه فائق عبد الكرٌم حسون23
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الثانًمتوسطٌونس حبٌب حمود رحم الٌاسري78



االول متوسطحنان عبد المحسن هندي حلفه79

الثانًمتوسطجنان عباس علوان عباس80

الثانًمتوسط مرٌم عبٌد حسٌن ابراهٌم 81

الثانًمتوسطازهار محمد خلف مناف82

الثانًمتوسطوسن طالب خلف جمعه83

الثانًمتوسطازهار عباس كاظم عوده الخفاج84ً

الثانًمتوسطمهند وارد وهٌب لٌلو االسدي85

الثانًمتوسطاسراء عبد الملك محمد صالح مصطفى السهره وردي86

الثانًمتوسطاحمد علً محمد مهٌدي الجبوري87

االول متوسطاٌه حسن علً حسٌن االوسً 88

الثانًمتوسطزٌنه نجم مهدي صالح89

االول متوسطشمائل فاخر علٌوي حسٌن الربٌع90ً

الثانًمقبولندى فرٌد عبد الرزاق عبد الحافظ91

االول مقبولهٌام محمد عوض مهدي الحمٌري92

الثانًمقبولمجٌد نجم محمد فهد93

الثانًمقبول سوزان جاسم دعدش طوفان 94

الثانًمقبولجعفر علً اكبر صالح حسٌن95

الثانًمقبولٌوسف معد عبد الرزاق حسٌن الخزرج96ً

الثانًمقبولمحمد صباح احمد محمد الجلب97ً

الثانًمقبولمبدر جواد كاظم اسماعٌل العبٌدي 98

الثانًمقبولهناء ناصر محمد علً الكرخ99ً

الثانًمقبولزٌنب حسون علوان حسون العبوسً 100

الثانًمقبولساجده كركوش حسٌن مطر101

الثانًمقبولرٌاض احمد علً عاشور الدلٌمً 102

الثانًمقبولمحمد طارق محمود محً الدٌن النعٌم103ً

الثانًمقبولعبد الودود شاكر عبد مرزوك 104

الثانًمقبولبسام فؤاد عبد محمد العلوانً 105

الثانًمقبولمحمد حسن حسٌن عبد ابو باع 106

الثانًمقبولتغرٌد حسٌن علوان عبد العجٌلً 107

الثانًمقبولنوفل ٌاسٌن عبد هللا جاسم العٌثاوي108

الثانًمقبول فادي هشام حسون عباس 109

الثانًمقبولمحمد كامل عبد هللا محمد الدلٌم110ً

الثانًمقبولمصطفى احمد فٌصل حمد الموسى111

الثانًمقبولمصطفى محمد علً حسن التمٌم112ً


