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 التقدیر  الجنس  اسم الطالب  ت
 جید جدا  ذكر دمحم حازم شیت عمر  ١
 جید جدا  أنثى كرم محمود فتحي مطلك ٢
 جید جدا  ذكر سرمد وعد رشید ابراھیم  ٣
 جید جدا  ذكر دمحم عطا هللا جاسم  ٤
 جید أنثى غفران ازھر احمد حسن ٥
 جید أنثى ورس سالم حاجم مطر ٦
 جید أنثى دوداؤاسماء عبدالھادي طھ  ٧
 جید أنثى علیاء علي حسین یاسین  ٨
 جید أنثى ھاجر صدیق دمحم امین ٩
 جید أنثى عبیر صبحي كیفي حسن ١٠
  متوسط  ذكر  احمد ناھض ادریس مجید   ١١
  مقبول   انثى  رغده دمحم صباح فؤاد   ١٢
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 التقدیر  الجنس  اسم الطالب  ت

  جید جدا جید جدا   أنثى أنثى   آالء دمحم ھاني محمود حلمي كامل آالء دمحم ھاني محمود حلمي كامل  ١
  جید جدا جید جدا   أنثى أنثى   ھبة صالح غانم شكوري اللھیبي ھبة صالح غانم شكوري اللھیبي  ٢
  جید جید   أنثى أنثى   ظفر فارس صالح ابراھیم الطائي ظفر فارس صالح ابراھیم الطائي  ٣
  جید جید   أنثى أنثى   دعاء علي ابراھیم محمود الجبوري دعاء علي ابراھیم محمود الجبوري  ٤
  جید جید   أنثى أنثى   دالیا ثامر صالح یوسف القیسي دالیا ثامر صالح یوسف القیسي  ٥
  جید جید   أنثى أنثى   ھدى وعد ھاشم یحیى الحمداني ھدى وعد ھاشم یحیى الحمداني  ٦
  جید جید   أنثى أنثى   منال وعد دمحم زكي طھ المشھداني منال وعد دمحم زكي طھ المشھداني  ٧
  متوسطمتوسط  أنثى أنثى   أرجوان صباح حسین حسن العبادي أرجوان صباح حسین حسن العبادي  ٨
  متوسطمتوسط  أنثى أنثى   فاطمة عزرائیل سلیمان احمد فاطمة عزرائیل سلیمان احمد  ٩
  متوسطمتوسط  أنثى أنثى   دعاء رضا احمد جعفر المولى دعاء رضا احمد جعفر المولى  ١٠
  متوسطمتوسط  ذكرذكر  مھند دمحم سرھید خلف السبعاوي مھند دمحم سرھید خلف السبعاوي  ١١
  متوسطمتوسط  انثىانثى  رحمة سالم دمحم علي سلیم العالف رحمة سالم دمحم علي سلیم العالف  ١٢
  مقبولمقبول  ذكرذكر  باسم حازم دمحم سعید آل سلیمان باسم حازم دمحم سعید آل سلیمان  ١٣
  مقبولمقبول  ذكرذكر  عماد علي سلیمان حسین البدراني عماد علي سلیمان حسین البدراني  ١٤
  مقبولمقبول  ذكرذكر  ناجح نافع مصطفى عبدالقادر جبشناجح نافع مصطفى عبدالقادر جبش ١٥
  مقبولمقبول  ذكرذكر  حسان عبدهللا دمحم عبدهللا حسان عبدهللا دمحم عبدهللا إإ ١٦
  مقبولمقبول  ذكرذكر  عبدالحق ذیاب عزیز دمحمعبدالحق ذیاب عزیز دمحم  ١٧
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 التقدیر الجنس الطالباسم  ت
ً  ذكر  عبد االلھ دمحم امین عبد هللا احمد البرواري ١  جید جدا
 جید انثى اسیل معن صالح عبد الخیاط  ٢
 جید ذكر  عبد هللا دمحم یونس عبد هللا ابراھیم القصار  ٣
 جید انثى سارة حكمت نایف عبد هللا الزیدي ٤
 جید انثى نور فارس سعید خضر اللویزي ٥
 جید ذكر  عالء محسن عبد هللا ابراھیم العلي  ٦
 جید انثى امیرة یحیى ابراھیم عبد هللا النعیمي  ٧
 متوسط ذكر  عبد الصمد دمحم امین عبد هللا احمد البراوي ٨
 متوسط ذكر  قاسم حسن یونس دمحم الحیالي ٩
 متوسط ذكر  ابراھیم نایف دمحم صالح ملكو ١٠
 متوسط انثى ثواب خلیل حسن خلیل السید مرعي  ١١
 متوسط انثى مروى تركي فاضل احمد الراشدي  ١٢
 مقبول ذكر  دمحم وعد هللا غزال حسین الحمداني  ١٣
 مقبول ذكر  ابراھیم نزار مصطفى شفیق دوسكي  ١٤
 مقبول ذكر  علي میسر صدیق یونس  ١٥
 مقبول ذكر  عبد هللا فیصل حواس فیصل آل بجدل  ١٦

  

 


