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االولاالء صبري حدٌد ابراهٌم الدمحمي1

االولجٌدناجحجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطاالء طالب هاشم رشٌد العلٌاوي2

االولاالء علً خضٌر عبدهللا العلوان3ً

االولامتٌازناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداًامتٌازابراهٌم سعدي علً جواد النمراوي4

االولابراهٌم دمحم عبدهللا عودة الشمري5

االولاثٌر حمٌد اسماعٌل صالح الفهداوي6

االولاجوانه كرٌم جاسم حمادي الفالح7ً

االولاحمد ابراهٌم عبدالجبار احمد الراوي8

االولاحمد درج مرعً حسن العبٌدي9

االولاحمد صافً علً شرتوح الفهداوي10

االولجٌدناجحامتٌازجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـداحمد عبد احمد شرمٌط الذٌاب11ً

االولاحمد مجٌد خلف عنتر الدمحمي12

االولاحمد دمحم جبار مخلف الجحشاوي13

االولاحمد هاشم دمحم هراط الغرٌري14

االولاسراء خلٌل عبد منسً الفهداوي15

االولاشواق فواز ضاحً حمد الفهداوي16

االولامانً عبد ابراهٌم احمد الجناب17ً

االولامنه رعد حشاش جاسم العبٌدي18

االولامنٌة عماد حكمت دمحم مراد النعٌم19ً

االولانس طارق اسود مخلف السوٌداوي20

االولانوار فاٌك لدوري سلمان  الراوي21

االول:الصف 

لائمة بنتائج الطلبة

النتــــــــائــج



االولاوس صبار عناد صالح العبٌدي22

االولاٌاد جهاد خلف شتران العساف23ً

االولاٌة احمد رشٌد ثمٌل الفهداوي24

االولاٌة حسان ثابت عبدالعزٌز العبٌدي25

االولاٌالف عدنان عالوي احمد العامري26

االولاٌمن ناجً مخلف عبد الفهداوي27

االولبان محمود مصلح حسٌن الفهداوي28

االولبدور صباح عبد سالم السوٌداوي 29

االولجٌد جداناجحجٌد جداًجٌد جداًامتٌازامتٌازمتوسـطجٌـدجٌد جداًبشائر جاسم دمحم محل الجلٌباوي30

االولبكر دمحم جاسم دمحم الهزٌماوي31

االولبهاء دمحم عباس عبد الهزٌماوي32

االولتبارن باسم دمحم عبطان العلٌاوي33

االولتغرٌد دمحم نجم عبدهللا الشعبان34ً

االولثناء علٌوي حسٌن مسهرالعٌساوي35

االولحازم تركً فرحان علً الجمٌل36ً

االولحسٌن فواز علٌوي رمان المره غول37ً

االولحمدي صالح حسٌن علً العساف38ً

االولحمزة فتاح حسن زبار الفهداوي39

االولحنٌن سعدي فٌاض جاسم الجمٌل40ً

االولحنٌن عمر علً حماد العٌساوي41

االولحنٌن دمحم خلٌل ابراهٌم الدمحمي42

االولخالد جمال كامل فرحان العساف43ً

االولخلٌل عبدالرحمن خلٌل ابراهٌم الزوبع44ً

االولدنٌا ناصر جاسم بدٌوي النعٌم45ً

االولرامً ربٌع ارزٌن جعٌالن الكبٌسً  46

االولرغد عٌسى عفتان فٌصل الجمٌل47ً

االولرنده بندر عواد سعد العٌساوي48

االولرواء لحطان حسٌن دمحم الجناب49ً

االولروزه حامد عبداالله عبدالحمٌد الدمحمي50

االولرونك خضٌر احمد شٌحان الدلٌم51ً

االولروٌده عبد جاسم حمادي الفهداوي52

االولزٌنب لاسم دمحم غزاي الشمري53

االولسارة ٌاسر جٌجان جلٌل الجوعانً 54

االولجٌد جداناجحجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌد جداًسامر سلٌم فرج حمادي العامري55

االولساهر عبدهللا مخلف برد الطائ56ً



االولسجى عامر نوري حمادي العلوان57ً

االولسرى حكمت عبد جاسم الدمحمي58

االولسرى ٌاسر جٌجان جلٌل الجوعان59ً

االولسما نبراس امٌن ناصر الشمري60

االولسٌف خضٌر خلف جاسم العبٌدي61

االولسٌف غازي فٌاض جاسم العٌساوي62

االولسٌف مطلب بداع عبود المرعاوي63

االولشمس نوفل لحطان دمحم الحٌان64ً

االولجٌدناجحجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطشهباء جاسم دمحم عبدالوهاب الجناب65ً

االولشهد سعٌد صٌاح بتال  الجوعان66ً

االولشهد صالح دمحم صالح الوٌسً 67

االولجٌد جداناجحجٌـدامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌد جداًشهد فزع سمٌر عبد المرعاوي68

االولشهالء زٌدان خلف حمد المحالوي69

االولصبا محسن علً سرحان الجمٌل70ً

االولصالح علً عبدهللا سالم العٌساوي71

االولعائشة حاتم صالح عبدهللا الحلبوس72ً

االولعبد المادر خلٌل دمحم زٌن الجناب73ً

االولعبد الملن عواد جمٌل صالح المٌس74ً

االولعبدالرحمن حمٌد محمود حماد الخلٌفاوي75

االولعبدالرحمن دمحم عرموط عكلة العساف76ً

االولعبدالمادر لاسم حسن علً الدمحمي77

االولعبدالكرٌم ماهر زبن جرٌان الفهداوي78

االولعبدهللا حسن علً حمادي الفهداوي79

االولعبدهللا خلٌل عبد هذال مطلب الحلبوس80ً

االولعبدهللا ٌوسف فلٌح حسن الموال81ً

االولعرفان ٌوسف خلٌفة عرسان الفهداوي  82

االولعلً توفٌك عذاب هاشم العٌساوي83

االولعلً حامد عوده حمادي الدمحمي 84

االولعلً رحٌم عودة حمادي الصبح85ً

االولعلً ضاري خمٌس فرحان الجمٌل86ً

االولعلً عبد فاضل منصور العساف87ً

االولعلً فواز دمحم خلف العلٌاوي88

االولعلً دمحم ثلج جاسم العٌساوي89

االولــمكملجٌـدجٌـدجٌـدجٌد جداًمتوسـطمتوسـطراسبعلً ناجً علً عبد الحرب90ً

االولعماد طارق عبدالجبار فهد العٌساوي91



االولعمر اركان لطٌف دمحم الشعبان92ً

االولعمر تركً حسن احمد الراوي 

االولعمر صالح دمحم فرج الكبٌس94ً

االولعمر عبدهللا شهاب حمد الفهداوي95

االولجٌدناجحجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطعمر محمود حسٌن علً العٌساوي96

االولغصون باسم دمحم امٌن  العامري97

االولمتوسطناجحجٌـدمتوسـطممبولمتوسـطممبولمتوسـطممبولغصون عدنان حسٌن عباس98

االولمتوسطناجحجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدممبولمتوسـطغفران اسمٌر عبد حسن الفهداوي99

االولغفران زٌدان ندا مجباس العٌساوي100

االولغٌداء مصبر خلٌفة فٌاض السلمانً 101

االولفاطمة جمال حماد حمادي الدمحمي102

االولمتوسطناجحمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌدمتوسـطممبولجٌدفراس حسٌن بنٌان رزج النمراوي103

االولفرح احمد صالح فرحان العٌساوي104

االوللتٌبة ثائر علً حسن المشهدان105ً

االولكفاح دمحم داود سلمان الدمحمي 106

االولمارٌا اٌوب ناظم احمد السعدي107

االولمأمون  جمال حسٌن مسهر العٌساوي108

االولماهر حمد دواح سلٌمان الخلٌفاوي109

االولمجٌد بتال ناٌف فلٌح العبٌدي 110

االولدمحم ابراهٌم صالح دمحم المٌس111ً

االولدمحم احمد جاسم دمحم الجلٌباوي112

االولدمحم بردان فرٌح عبدهللا العبٌدي113

االولدمحم جاسم دمحم نصٌف الفهداوي114

االولدمحم حاتم بداع علوان الجمٌل115ً

االولــمكملمتوسـطجٌـدممبولجٌـدممبولممبولراسبدمحم حمٌد دمحم خلف الجلٌباوي116

االولدمحم خالد حامد جاسم الدمحمي117

االولــراسبراسبراسبراسبراسبممبولراسبراسبدمحم خضٌر خلف دلف العٌساوي118

االولدمحم خمٌس عبدهللا جاسم الفهداوي119

االولجٌدناجحجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌـددمحم داود ناٌف حسن الدمحمي120

االولدمحم زٌدان جربوع حمٌد الكبٌس121ً

االولدمحم سعٌد دمحم خلٌفة الجنابً 122

االولدمحم محسن علً صالح الجمٌلً 123

االولمحمود حامد عالوي حلبوس العٌساوي124

االولمحمود فرحان ذٌاب حمد الشعبان125ً

االولمروان كاظم دمحم مخلف الذٌاب126ً



االولمروة عامر عبدالجبار موسى النعٌم127ً

االولمروج دمحم حمٌدي حمد الفهداوي128

االولمرٌم حمود مهدي عبدهللا الدمحمي129

االولمرٌم سالم خالد جاسم الجوعان130ً

االولمرٌم عادل نخٌالن سعود الكبٌس131ً

االولمصطفى خلف ولً عبد العٌساوي132

االولمصطفى عبٌد صالح فٌاض العساف133ً

االولمصطفى مؤٌد خلٌفة احمد الجمٌلً 134

االولمنذر نصٌف جاسم محمود العٌساوي 135

االولمهند حمٌد بشٌر عبطان العلٌاوي136

االولمهند مطر عبد دوحان العٌساوي137

االولمتوسطناجحجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطممبولممبولممبولنباء رشٌد عبدالكرٌم امٌن العبٌدي138

االولنباء عبد فرحان حمد الفهداوي139

االولجٌدناجحجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطجٌـدممبولنهى ٌاسٌن احمد درٌب الكبٌس140ً

االولجٌدناجحجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطنور سعد صبحً شهاب النعٌم141ً

االولمتوسطناجحمتوسـطجٌـدممبولجٌـدممبولممبولمتوسـطنور صعب جامل دمحم العنزي412

االولنور مشاق طالب جلوب الفهداوي143

االولنورالهدى لاسم حسٌن علً اللهٌب144ً

االولنورس سالم بالل بطاح الشعبان145ً

االولنٌران مخلف احمد عبد الهزٌماوي146

االولهالة عٌد عبد عبود العساف147ً

االولهبه احمد فوزي جاسم الجبوري 148

االولورود حامد محمود شالل الجناب149ً

االولورود سالم حاتم دمحم الفراج150ً

االولمتوسطناجحجٌد جداًمتوسـطمتوسـطجٌـدممبولجٌـدمتوسـطوسام صدام حمد عبٌد العامري 151

االولوسٌلة ٌاسر عبد سمٌر الجمٌل152ً

االولجٌد جداناجحامتٌازجٌد جداًامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌـدجٌـدوالء خلٌل مهدي خلف السابول153ً

االولولٌد ودٌع جدوع صالح الدمحمي154

االولجٌدناجحجٌـدجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌـدٌاسر عمار حمٌد خشمان الشمري155

االولمتوسطناجحجٌد جداًجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطٌمٌن حمد غنً ابراهٌم المشهدانً 156

االولزٌنب فاضل عبد عواد العلٌاوي157

االولدمحم عماد عٌادة سالم 158

االولمها محمود مخلف سالم السوٌداوي159

االولسحاب خلٌف احمد160


