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الصباحٌة81.60272016/2017االولانثىعراقٌةظفر جمال فاضل حمٌداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد1

الصباحٌة74.67452016/2017االولانثىعراقٌةسجى جمال حمٌد عبد الحسٌناللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد2

الصباحٌة74.63452016/2017االولانثىعراقٌةطٌبة نشوان مجٌد رشٌداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد3

الصباحٌة74.59452016/2017االولانثىعراقٌةابتسام مجٌد بجاي سلماناللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد4

الصباحٌة73.72092016/2017االولانثىعراقٌةاالء عواد كاظم عودةاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد5

الصباحٌة71.05912016/2017االولذكرعراقٌةابراهٌم احمد عباس طاللاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد6

الصباحٌة70.23092016/2017االولانثىعراقٌةامنه سالم اسماعٌل ابراهٌماللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد7

الصباحٌة69.85912016/2017االولذكرعراقٌةعلً نزار شعالن محمداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد8

الصباحٌة69.60642016/2017االولذكرعراقٌةمحمد ٌحٌى صاحب عوفًاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد9

الصباحٌة69.42552016/2017االولذكرعراقٌةحارث زٌد عبد هللا زوٌداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد10

الصباحٌة69.08552016/2017االولانثىعراقٌةسارة ولٌد عبد الغفور محمداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد11

الصباحٌة69.00362016/2017االولانثىعراقٌةنادٌن حازم كلٌانه حنااللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد12

الصباحٌة68.77362016/2017االولذكرعراقٌةحٌدر فرحان حمادي كاظماللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد13

الصباحٌة68.71822016/2017االولانثىعراقٌةهدى نزار عبد االمٌر علًاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد14

الصباحٌة68.63552016/2017االولانثىعراقٌةهاجر جلٌل جعفر عكالاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد15

الصباحٌة68.29642016/2017االولانثىعراقٌةسما حارث عبد القادر محمداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد16

الصباحٌة67.76632016/2017االولانثىعراقٌةاٌالف عبد الكرٌم جاسم بدراللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد17

الصباحٌة67.69552016/2017االولانثىعراقٌةهبة ثائر عٌسى علواناللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد18

الصباحٌة66.93002016/2017االولذكرعراقٌةاحمد فارس خالد مطراللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد19

الصباحٌة66.58552016/2017االولانثىعراقٌةسرور جواد عبٌد جوٌراللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد20

الصباحٌة66.53642016/2017االولانثىعراقٌةرنٌن محمد عبد حسٌناللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد21

الصباحٌة66.24552016/2017االولذكرعراقٌةعلً محمود عبد هللا غافلاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد22

الصباحٌة65.78552016/2017االولانثىعراقٌةنور فاضل حمٌد صخًاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد23

الصباحٌة65.39822016/2017االولانثىعراقٌةرفل سرمد عبد الستار امٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة65.22182016/2017االولانثىعراقٌةزٌنب خلٌل ابراهٌم محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25
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الصباحٌة65.15732016/2017االولانثىعراقٌةنور حامد عبد السادة سوادياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة64.94822016/2017االولانثىعراقٌةهدى سعدي امٌن عبوداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد27

الصباحٌة63.69822016/2017الثانًانثىعراقٌةفرح علً كاظم عبٌساللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد28

الصباحٌة63.42182016/2017االولانثىعراقٌةاوصٌاء حسٌن علً ناصراللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد29

الصباحٌة63.05272016/2017االولانثىعراقٌةسرى حمٌد مشكور شهٌداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد30

الصباحٌة62.98822016/2017االولانثىعراقٌةرشا علً محمود عبداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد31

الصباحٌة62.96452016/2017الثانًانثىعراقٌةسهٌر رزوقً حسن محموداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد32

الصباحٌة62.61642016/2017االولانثىعراقٌةمسرة سعد عبد االمٌر مجٌداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد33

الصباحٌة62.52642016/2017االولانثىعراقٌةتبارك اموري جودي كاظماللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد34

الصباحٌة61.26092016/2017االولانثىعراقٌةغفران عبد الرسول حسٌن محسناللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد35

الصباحٌة61.06002016/2017الثانًانثىعراقٌةرفل عبد الكرٌم قاسم عباساللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد36

الصباحٌة61.02912016/2017الثانًذكرعراقٌةهزار خلٌل اسماعٌل جمشٌراللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد37

الصباحٌة61.01462016/2017الثانًذكرعراقٌةعبد الحمٌد حسٌن ٌوسف محٌسناللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد38

الصباحٌة60.99362016/2017االولانثىعراقٌةفٌروز ضٌغم جسام محمداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد39

الصباحٌة60.38732016/2017االولانثىعراقٌةمرٌم رضا رشٌد مجٌداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد40

الصباحٌة60.18642016/2017االولانثىعراقٌةاسماء رحٌم حسٌن مطراللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد41

الصباحٌة59.71182016/2017الثانًذكرعراقٌةحٌدر علً حسن محمداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد42

الصباحٌة59.62732016/2017الثانًانثىعراقٌةاسماء عادل عباس عبد اللطٌفاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد43

الصباحٌة59.52362016/2017االولانثىعراقٌةدٌار عامر حسٌن كاظماللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد44

الصباحٌة59.48642016/2017الثانًانثىعراقٌةحنٌن هاشم صالح صاللاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد45

الصباحٌة59.46362016/2017االولانثىعراقٌةاٌه عباس خلف كٌطاناللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد46

الصباحٌة58.58912016/2017الثانًانثىعراقٌةزهرة عباس حسن احمداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد47

الصباحٌة58.48182016/2017الثانًانثىعراقٌةرنا رأفت مهدي عبد االمٌراللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد48

الصباحٌة58.31272016/2017الثانًانثىعراقٌةزٌنب ظافر محمود جاسماللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد49

الصباحٌة58.13272016/2017الثانًانثىعراقٌةزهراء جاسم محمد كاطعاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد50
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الصباحٌة57.86002016/2017االولانثىعراقٌةاالء عبد االمٌر جبار خلفاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد51

الصباحٌة57.76002016/2017االولانثىعراقٌةنور صدوان عبد هللا محمداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد52

الصباحٌة57.72912016/2017االولذكرعراقٌةعباس ناصر شعالن عبد الرزاقاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد53

الصباحٌة57.68002016/2017الثانًذكرعراقٌةجعفر حرب خدام سوسهاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد54

الصباحٌة57.23822016/2017الثانًانثىعراقٌةزٌنب عمران فرحان عذٌباللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد55

الصباحٌة56.77272016/2017الثانًانثىعراقٌةرٌم مصطفى خالد حسٌناللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد56

الصباحٌة56.76462016/2017الثانًذكرعراقٌةعبد العزٌز ناصر علوان طارشاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد57

الصباحٌة56.73362016/2017الثانًانثىعراقٌةنور خضٌر محمد خضٌراللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد58

الصباحٌة56.41452016/2017الثانًانثىعراقٌةمروة خلٌل طعمة محمداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد59

الصباحٌة55.97722016/2017الثانًانثىعراقٌةسارة ادٌب بهاء الدٌن عبد المجٌداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد60

الصباحٌة55.65822016/2017الثانًانثىعراقٌةشهد بهاء عبد الصاحب شفٌقاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد61

الصباحٌة55.31822016/2017الثانًذكرعراقٌةٌاسر باسم كاظم خشجورياللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد62

الصباحٌة55.21272016/2017الثانًانثىعراقٌةشهد شاكر كرٌم رشٌداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد63

الصباحٌة55.20272016/2017الثانًانثىعراقٌةاٌه ثامر شاكر صالحاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد64

الصباحٌة54.69722016/2017الثانًانثىعراقٌةاٌه حسان حمزة فرحاناللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد65

الصباحٌة54.64912016/2017الثانًانثىعراقٌةدالٌا عباس عبد مشالًاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد66

الصباحٌة54.37002016/2017الثانًذكرعراقٌةمحمد عباس حنش موٌحاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد67

الصباحٌة54.29182016/2017الثانًانثىعراقٌةاٌالف حسٌن نصٌف جاسماللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد68

الصباحٌة54.27362016/2017الثانًذكرعراقٌةمهند فالح عبد فرٌحاللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد69

الصباحٌة54.21092016/2017االولانثىعراقٌةهاجر مجٌد حمٌد رشٌداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد70

الصباحٌة53.29182016/2017الثانًذكرعراقٌةمروان عماد نعمة عبوداللغة االنكلٌزٌةاللغاتبغداد71


