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 التقدير الدور االسم الرباعي ت 

 امتياز األول نورالهدى حيدرعبدالحمزه مرزه 1

 عل   2
ن  جيدجدا  االول سارة عامر حسي 

ن  3 ن نور ياسي   جيدجدا  األول مروة ياسي 

 جيدجدا  األول غيث احمد صاحب كاظم  4

 جيد  األول عمار عل  عبد الرزاق محمد  5

 جيد  األول ابراهيم جزار زينب عماد  6

 جيد  األول مريم رشيد فليح حسن 7

 جيد  األول اسماعيل ناجح كاظم شمران  8

ن هادي عباس 9  جيد  األول محمد عبد الحسي 

ن  10  جيد  األول شهد عباس عل  حسي 

 عل   11
ن ن حمادي حسي   متوسط األول حسني 

 متوسط األول هبة صفاء كاظم محمد  12

 متوسط األول عبد زيد ارساء مشتاق  13

 متوسط األول مالك كاظم كريم موس  14

 متوسط االول حامد زهي  سعد دبيس  15

 متوسط األول ارساء عودة طه جبار 16

 متوسط األول ميثم عادل محمد عل  يوسف  17
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ن وليد عبود ابراهيم 18  متوسط األول حني 

 متوسط األول عل  جبار عطية عباس  19

 متوسط األول فرهود احمد ليث فالح  20

 متوسط األول حيدر ناصح سعدون حميد  21

 متوسط األول حيدر ذياب حمود ناص  22

   مسارناظم حسن منهل  23
 متوسط الثانن

 متوسط األول محمد عبد هللا حسن مهدي  24

 متوسط األول غفران وليد زاير كاظم  25

 متوسط األول شمس سليم حمزه محمد  26

 متوسط األول عباس أحمد رشيدزهراء  27

 مقبول األول اكرم حميد علوان عبد  28

 مقبول األول احمد فالح طالب حنتوش 29

30 
مالك محمود شوكت محمدعل   

ن   عبدالحسي 
 مقبول األول

ن جازع بط   31  مقبول األول زينب حسي 

 مقبول األول عل  احمد جودة مرواح  32

   عبدالزهرة زينب سالم شاكر  33
 مقبول الثانن

   مريم عبد االئمة ادم عبدالفاضل 34
 مقبول الثانن

 مقبول األول امجد عبد الباري خليل ابراهيم 35
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   منتظر محمد جليل شهيد  36
 مقبول الثانن

ن  37  مقبول األول بتول عبدالعباس عبدحسي 

 مقبول األول مريم صالح هالل اسود  38

 مقبول االول مروان عطيه مطشر كاطع  39

   عل  ظاهر محسن غافل 40
 مقبول الثانن

   احمد كاظم حسن جي   41
 مقبول الثانن

 مقبول األول فارس رحيم لفتة كزار  42

 مقبول االول عل  هادي ناج   عباس 43

 مقبول األول حسن جواد حسن عطيه 44

   عالء احمد كاظم عبيد 45
 مقبول الثانن

   رحيم كريم دخيل محمد  46
 مقبول الثانن

47   
 مقبول األول سارة عباس رزاق راضن

ن جواد  48    رؤى محمد حسي 
 مقبول الثانن

ن كاظم توين 49 ن عبدالحسي   مقبول األول حسي 

   يارس احمد حسن مهدي  50
 مقبول التكميل  الثانن

51   
 مقبول األول امي  عبد الكريم نعمه راضن

   يحي  كاظم جواد حسن حمد  52
 مقبول الثانن

  مهاوي 53
 مقبول الثاني  نور الهدى حنون عان 
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   احمد سلمان محمد سلمان  54
 مقبول الثانن

   مرجان محمد سلمان اسماعيل  55
 مقبول الثانن

 مقبول األول سلطان منصور محيسن سهو  56

 مقبول التكميل  االول  نزار سلمان كاظم علوان  57

ن  58  مقبول األول كرار حسن عل  حسي 

  فالح حسن محمد  59
 مقبول األول هانن

   نور صالح عبد المهدي عبيد 60
 مقبول الثانن

   محمود فالح حسن عايز  61
 مقبول الثانن

 مقبول األول امي  سليم محسن دخيل  62

   محمد ابراهيم طعمه عطيوي  63
 مقبول الثانن

   منتظر رحيم حسن عبيد 64
 مقبول الثانن

ن  65  مقبول األول سجاد فؤاد هالل حسي 

   محمد صالح مروح حمزه  66
 مقبول الثانن

 مقبول التكميل  االول  عل  كاظم عيدان حسن 67

 مقبول التكميل  االول  ارساء كاظم هادي كاظم  68

 

 

 

 


