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 (دورة تعليمنا لن يتوقف)

 التقدير  الدور االسم الرباعي  ت 

 امتياز  األول  محمد عمران رسن كاظم   .1

 جدا جيد األول  ازهار عبد الكاظم عبد زيد   .2

 جدا جيد األول  قاسم زهير جهاد ناصر   .3

 جدا جيد األول  محسن محمد بنين سعدون   .4

 جدا جيد األول  فاطمة رعد عباس سبتي   .5

 جيد األول  اسراء فرحان جالب خليل  .6

 جيد األول  اسماء راضي كشاش عبود   .7

 جيد األول  هادي ايالف علي  حسين    .8

 جيد األول  علي مهدي محمد كاظم   .9

 جيد  األول  زينة علي مدلول سريع   .10

 جيد األول   فاطمة عبد المنعم شهاب   .11

 جيد األول  ميس عبود خميس كاظم   .12

 جيد األول  محمد صالح عباس منصور   .13

 جيد األول  هدير جاسم منخي جبر   .14

 جيد األول  نورس نهاد عباس حسن   .15

 جيد األول  محمد حسين علي شخير   .16

 جيد األول  نبأ جاهل جبار عبيد   .17

 جيد األول  علي احسان صالح عبدالمهدي   .18

 جيد األول  هند عدنان عبد الزهرة   .19

 جيد األول   حنان فاضل عبد الحسين  .20

 جيد األول  نور صبيح جواد كاظم   .21

 جيد األول  رغد سمير علي كاظم   .22
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 جيد األول  فرح رياض حسن عبدالهادي   .23

 جيد األول  محمد قاسم طالب حبيب   .24

 جيد األول  سلمان زهراء غسان شاكر   .25

 جيد األول  حسن طالب محمد حزام   .26

 جيد األول  ضرغام سعدي جبار كريم   .27

 جيد األول  حوراء ميري كريم برغوث   .28

 جيد األول   شيماء حسين عبيد حمزه  .29

 متوسط  األول  محمد بشير علي جبار   .30

 متوسط  االول  شهد هادي جليل كريم   .31

 متوسط  األول  الكاظم منصور  زيد منصور عبد   .32

 متوسط  األول  محمد مايد صكبان سلمان   .33

 متوسط  األول  رؤى علي جاسم محمد   .34

 متوسط  األول  محمد ياسر حمزة جاسم   .35

 متوسط  األول  غيث محمد هادي ناجي   .36

 متوسط  األول  زهراء رشيد هادي بعيوي   .37

 متوسط  األول  جنان شاكر حسن حسين   .38

 متوسط  األول  نهى عبد الكاظم عباس وادي   .39

 متوسط  األول  محمد حمزة حسين عبد   .40

 متوسط  األول  ضياء كاظم عبد السادة كاظم   .41

 متوسط  األول  عمران حسين علي حمزة   .42

 متوسط  األول  كرار كامل عبد الكاظم علي   .43

 متوسط  األول  زهراء سعد شراد كزار   .44

 متوسط  األول  امير ابراهيم رشيد عبيس   .45

 متوسط  األول  ابتهال عبد الرضا عبد النور   .46

 متوسط  األول  ساالر عدي نذير لفتة   .47
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 متوسط  األول  محمد علي خيري غانم   .48

 متوسط  األول  مهند حكمت حريفش محمد   .49

 متوسط  األول  سجاد نعمة كاظم صيهود   .50

 متوسط  األول  ندى محمد علي محمد   .51

 متوسط  األول  محمد رحيم واعي رهك   .52

 متوسط  األول  علي حميد رشيد عبود   .53

 متوسط  األول  احمد رحيم عبد الكاظم عطية  .54

 متوسط  األول  سامر مؤيد فاضل   .55

 متوسط  األول  علي هادي خيري حسين   .56

 متوسط  األول  نرمين معين حمادي عذاب   .57

 متوسط  األول  عمران حمزة ذياب رضا   .58

 متوسط  األول  احمد عادل فالح عطيب   .59

 متوسط  األول  مصطفى ظاهر سلمان حجل   .60

 متوسط  األول  زيد علي عبود امانة   .61

 متوسط  األول  بنين سالم ناصر حسين   .62

 متوسط  األول  ناصر محمد حسين ناجي   .63

 متوسط  األول  قاسم رحيم علي علي بك   .64

 متوسط  األول  حسين علي عباس   .65

 مقبول  األول  سجاد نعمة خلف علوان   .66

 مقبول  األول  عطا جسام عبد عون   .67

 جيد  األول ينة علي مدلول سريع ز   .68

 متوسط  الولا هد هادي جليل كريم ش  .69
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