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2017 /89.41002016االولصباحًانثىعراقٌةهبة عبد الرحمن ظاهر علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد1

2017 /84.74002016االولصباحًانثىعراقٌةفرح محمد ناجً جبرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد2

2017 /83.34002016االولصباحًانثىعراقٌةوسن عباس جبارة خلفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد3

2017 /80.85002016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب هادي محسن موسىالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد4

2017 /80.83002016االولصباحًانثىعراقٌةوئام غسان عبد اللطٌف جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد5

2017 /80.70002016االولصباحًانثىعراقٌةرغده علً هادي عبودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد6

2017 /80.70002016االولصباحًانثىعراقٌةنسرٌن خضٌر كاطع سعٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد7

2017 /80.56002016االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان سلٌمان خلٌف مطٌرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد8

2017 /80.06002016االولصباحًانثىعراقٌةرشا عدنان رحٌم عبدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد9

2017 /79.43002016االولصباحًانثىعراقٌةجنان علً غازي الزمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد10

2017 /79.08002016االولصباحًانثىعراقٌةانوار علً حسٌن عبد هللاالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد11

2017 /78.06002016االولصباحًانثىعراقٌةمالك عبد هللا عتٌج عبدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد12

2017 /77.93002016االولصباحًانثىعراقٌةسحر علً عبد االمٌر حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد13

2017 /76.05002016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء جبار رضٌوي اسمرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد14

2017 /75.89002016االولصباحًانثىعراقٌةاٌة ابراهٌم رشٌد سالمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد15

2017 /75.87002016االولصباحًانثىعراقٌةعلٌاء جمعة محمد شبٌبالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد16

2017 /75.68002016االولصباحًانثىعراقٌةنور الهدى حسٌن ضٌدان فلٌحالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد17

2017 /75.38002016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب رحٌم بدن زعٌبلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد18

2017 /75.29002016االولصباحًانثىعراقٌةسبا احمد قاسم لٌلوالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد19

2017 /75.25002016االولصباحًانثىعراقٌةغفران احمد توفٌق سعٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد20

2017 /75.10002016االولصباحًانثىعراقٌةرسل عصام حسٌن عبد الزهرةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد21

2017 /75.09002016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة علً نواف عبدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد22
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2017 /74.79002016االولصباحًانثىعراقٌةمروة ماهر عاٌد تركًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد23

2017 /73.74002016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء محمد خضٌر كاطعالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد24

2017 /73.72002016االولصباحًانثىعراقٌةرحاب زامل جلوب عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد25

2017 /73.49002016االولصباحًانثىعراقٌةرفل فاضل جمعة مطلقالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد26

2017 /72.80002016االولصباحًانثىعراقٌةندٌمة منسً رشٌد علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد27

2017 /72.50202016االولصباحًانثىعراقٌةاصالة عمار ٌاسر عبد علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد28

2017 /72.48002016االولصباحًانثىعراقٌةهدٌل عباس نجم سهٌلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد29

2017 /72.28002016االولصباحًانثىعراقٌةنور حسون محمود ناصرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد30

2017 /72.23002016االولصباحًانثىعراقٌةاٌناس فالح حسن علوانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد31

2017 /72.09002016االولصباحًانثىعراقٌةرفل فاضل عزاوي خمٌسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد32

2017 /72.00002016االولصباحًانثىعراقٌةعهد منٌر سالم حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد33

2017 /71.97002016االولصباحًانثىعراقٌةسارة ابراهٌم طعمة زبونالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد34

2017 /71.76002016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة سعد جمعة محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد35

2017 /71.66002016االولصباحًانثىعراقٌةاسماء صباح عودة سلمانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد36

2017 /71.47002016االولصباحًانثىعراقٌةلبابة عباس فاضل عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد37

2017 /71.40002016االولصباحًانثىعراقٌةعبٌر احمد اسماعٌل فٌاضالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد38

2017 /71.40002016االولصباحًانثىعراقٌةهدى علً صاحً فهدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد39

2017 /71.05002016االولصباحًانثىعراقٌةسحر طارق علً وٌسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد40

2017 /71.03002016االولصباحًانثىعراقٌةمٌس مؤٌد فاضل مطرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد41

2017 /70.93002016االولصباحًانثىعراقٌةهبة دعٌر فارس معٌذرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد42

2017 /70.86002016االولصباحًانثىعراقٌةسرى وسام محمد اسماعٌلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد43

2017 /70.81002016االولصباحًانثىعراقٌةسناء عبد الزهرة عبود موسىالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد44

2017 /70.73002016االولصباحًانثىعراقٌةدانٌة عدي عباس لفتهالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد45
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2017 /70.56002016االولصباحًانثىعراقٌةسمٌة غسان عبد اللطٌف جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد46

2017 /70.31002016االولصباحًانثىعراقٌةفدوة احمد عدنان عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد47

2017 /70.14002016االولصباحًانثىعراقٌةغفران كرٌم ٌوسف ثامرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد48

2017 /70.11002016االولصباحًانثىعراقٌةهاجر خضٌر خلٌل عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد49

2017 /69.83002016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء مراد فاضل ساجتالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد50

2017 /69.54002016االولصباحًانثىعراقٌةونان وصفً عٌسى صالحالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد51

2017 /69.43002016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء مجٌد شخٌر صالحالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد52

2017 /69.08002016االولصباحًانثىعراقٌةحوراء عباس حسٌن سعدونالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد53

2017 /68.99002016االولصباحًانثىعراقٌةهدٌل ظافر عبٌد رومًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد54

2017 /68.66002016االولصباحًانثىعراقٌةرغد هادي ظاهر مطرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد55

2017 /68.41002016االولصباحًانثىعراقٌةهدٌر عقٌل محسن عبودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد56

2017 /68.27002016االولصباحًانثىعراقٌةسجا علً حسٌن خمٌسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد57

2017 /68.17002016االولصباحًانثىعراقٌةنور الهدى عامر شاكر محمودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد58

2017 /68.15782016الثانًصباحًانثىعراقٌةهند طارق محمد محسنالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد59

2017 /67.97002016االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم ٌحٌى كاظم هوٌرفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد60

2017 /67.86732016االولصباحًانثىعراقٌةهبة انور عبد الكرٌم عبد هللاالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد61

2017 /67.73682016الثانًصباحًانثىعراقٌةبلقٌس حسٌن حنون هٌديالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد62

2017 /67.73002016االولصباحًانثىعراقٌةنور كاظم شالش عبد الرزاقالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد63

2017 /67.71002016االولصباحًانثىعراقٌةلمٌاء عطٌة جٌاد ابراهٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد64

2017 /67.70002016االولصباحًانثىعراقٌةرٌهام محمد خٌرهللا سعٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد65

2017 /67.67002016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء محمد طرخان حبٌبالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد66

2017 /67.58002016االولصباحًانثىعراقٌةسلن محمود هاشم خمٌسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد67

2017 /67.45002016االولصباحًانثىعراقٌةسارة صالح حسن عبدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد68
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2017 /67.22002016االولصباحًانثىعراقٌةمالك حسٌن صالح عوادالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد69

2017 /67.12002016االولصباحًانثىعراقٌةنور فالح حسن خلفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد70

2017 /67.06002016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب عدنان نافع حمٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد71

2017 /66.56702016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة صالح كلٌف ناصرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد72

2017 /66.55002016االولصباحًانثىعراقٌةرؤى علً كرٌم علوانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد73

2017 /66.47002016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة خٌري خلف علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد74

2017 /66.22002016االولصباحًانثىعراقٌةعبٌر سلمان عبدهللا سعودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد75

2017 /66.18002016االولصباحًانثىعراقٌةمروة علً فاضل حسونالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد76

2017 /66.17002016االولصباحًانثىعراقٌةنور نزار مجٌد منصورالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد77

2017 /66.11312016الثانًصباحًانثىعراقٌةدعاء عباس جبار موسىالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد78

2017 /66.06002016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة سالم راهً رضاالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد79

2017 /65.97002016االولصباحًانثىعراقٌةلٌنا احمد خلف موسىالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد80

2017 /65.74002016االولصباحًانثىعراقٌةحنٌن خالد محمد علوانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد81

2017 /65.54002016االولصباحًانثىعراقٌةاٌناس زهٌر هاشم جعفرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد82

2017 /65.45002016االولصباحًانثىعراقٌةاٌناس سالم محمد حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد83

2017 /65.22002016االولصباحًانثىعراقٌةجٌهان كمال علً عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد84

2017 /64.99002016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء عجٌل حمد ربهالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد85

2017 /64.97002016االولصباحًانثىعراقٌةاطٌاف محمد حاتم حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد86

2017 /64.97002016االولصباحًانثىعراقٌةنور حبٌب صالح مهديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد87

2017 /64.93002016االولصباحًانثىعراقٌةهدٌل غازي حاتم كرٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد88

2017 /64.90002016االولصباحًانثىعراقٌةهند ٌحٌى سعود حمزةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد89

2017 /64.78942016الثانًصباحًانثىعراقٌةمٌعاد جالل جبار علًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد90

2017 /64.59002016االولصباحًانثىعراقٌةحنٌن عامر حسن عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد91
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2017 /64.59002016االولصباحًانثىعراقٌةنوال رزاق حسن علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد92

2017 /64.58502016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء حسن ابراهٌم حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد93

2017 /64.27002016االولصباحًانثىعراقٌةنورا كرٌم رحٌم جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد94

2017 /64.23002016االولصباحًانثىعراقٌةشهد خالد عباس حمودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد95

2017 /64.07002016االولصباحًانثىعراقٌةهدى جبار حسٌن لجالجالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد96

2017 /63.79002016االولصباحًانثىعراقٌةنبراس عبد الكرٌم ناصر حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد97

2017 /63.73002016االولصباحًانثىعراقٌةبٌداء عادل ناصر حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد98

2017 /63.68422016الثانًصباحًانثىعراقٌةرٌام حامد حسٌن صالحالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد99

2017 /63.61002016االولصباحًانثىعراقٌةمهى حسن سلمان مسعودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد100

2017 /63.44002016االولصباحًانثىعراقٌةاٌات ٌوسف سلوم فرحانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد101

2017 /63.43002016االولصباحًانثىعراقٌةلٌلى قٌس سلٌم داودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد102

2017 /63.31002016االولصباحًانثىعراقٌةمروة احمد فؤاد خلٌلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد103

2017 /63.29002016االولصباحًانثىعراقٌةعال مكً كرٌم حمزةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد104

2017 /63.19002016االولصباحًانثىعراقٌةسجى عبد هللا علوان شاللالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد105

2017 /63.13002016االولصباحًانثىعراقٌةتقوى محمد شاهود سراجالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد106

2017 /63.03002016االولصباحًانثىعراقٌةفدوى نهاد جواد علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد107

2017 /62.92002016االولصباحًانثىعراقٌةغصون عباس دعٌر زبونالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد108

2017 /62.82002016االولصباحًانثىعراقٌةعذراء علً محمد صكبالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد109

2017 /62.63002016االولصباحًانثىعراقٌةامل فٌصل كسوب حنٌحنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد110

2017 /62.31572016الثانًصباحًانثىعراقٌةهاجر ناصر ثجٌل علٌويالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد111

2017 /62.26002016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنة ٌحٌى رشٌد علٌويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد112

2017 /62.10522016الثانًصباحًانثىعراقٌةازهار جاسم محمد علًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد113

2017 /62.10522016الثانًصباحًانثىعراقٌةرقٌة عبد الكرٌم هلٌل عبد الكرٌمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد114
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2017 /62.00002016االولصباحًانثىعراقٌةهدى جواد كاطع باشخالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد115

2017 /61.96002016االولصباحًانثىعراقٌةمٌس الرٌم صباح حسن جويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد116
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