
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017 /85.99182016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء علً عصفور جمٌلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد1

2017 /83.74782016االولصباحًانثىعراقٌةوالء خضٌر كاطع منشداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد2

2017 /83.22542016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء فالح حسن نجماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد3

2017 /83.10992016االولصباحًانثىعراقٌةالقدس احمد عباس جاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد4

2017 /81.60682016االولصباحًانثىعراقٌةسحر صبٌح طاهر ابراهٌماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد5

2017 /80.80452016االولصباحًانثىعراقٌةاٌات عبد الرحٌم صبر ثعباناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد6

2017 /79.88642016االولصباحًانثىعراقٌةكوثر خالد جعفر حبٌباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد7

2017 /79.79872016االولصباحًانثىعراقٌةهدٌل صبري سٌد عبٌرهاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد8

2017 /79.77612016االولصباحًانثىعراقٌةامنة محمد زبون داوداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد9

2017 /79.75842016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة جعفر صنخً محٌمٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد10

2017 /79.32082016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة خالد وحٌد حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد11

2017 /78.79412016االولصباحًانثىعراقٌةحوراء جمعه نعٌثل جبراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد12

2017 /78.64132016االولصباحًانثىعراقٌةاٌات حامد عباس فٌصل اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد13

2017 /78.25192016االولصباحًانثىعراقٌةوئام عبد الكرٌم محمد خضٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد14

2017 /77.71042016االولصباحًانثىعراقٌةنورس سعدون حسٌن جابراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد15

2017 /77.58402016االولصباحًانثىعراقٌةعذراء سلوم حسٌن ثابتاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد16

2017 /77.44152016االولصباحًانثىعراقٌةرسل حسٌن فرهود حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد17

2017 /77.29232016االولصباحًانثىعراقٌةرسل عصام حاجً احمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد18

2017 /77.09932016االولصباحًانثىعراقٌةحوراء احمد ٌونس محسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد19

2017 /76.96852016االولصباحًانثىعراقٌةزمن جواد كاظم علواناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد20

2017 /76.40022016االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان ٌوسف فٌاض سلماناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد21

2017 /76.36712016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء عبد الحمٌد علً فرجاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد22
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2017 /76.21782016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة ولٌد عباس داوداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد23

2017 /76.11352016االولصباحًانثىعراقٌةاسراء علً عبٌد رشٌد الشرٌفًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد24

2017 /76.09922016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب عادل جابر جاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد25

2017 /75.87902016االولصباحًانثىعراقٌةسرى عباس حسٌن جتاناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد26

2017 /75.72002016االولصباحًانثىعراقٌةابرار عباس حسٌن عادياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد27

2017 /75.63842016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء اسعد عزٌز حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد28

2017 /75.62942016االولصباحًانثىعراقٌةسارة محمد جاسم عناداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد29

2017 /75.53492016االولصباحًانثىعراقٌةسراج موسى عبود داغراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد30

2017 /75.43412016االولصباحًانثىعراقٌةصابرٌن شعواط مهوس شاغولاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد31

2017 /75.42832016االولصباحًانثىعراقٌةنوره فاضل احمد خضٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد32

2017 /75.31432016االولصباحًانثىعراقٌةنورس سلمان عبد اللطٌف حمٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد33

2017 /75.06902016االولصباحًانثىعراقٌةرحاب صالح خلٌل علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد34

2017 /75.03442016االولصباحًانثىعراقٌةرغد قاسم خضٌر حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد35

2017 /74.92192016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء محمد خلف اشٌاع الكنانًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد36

2017 /74.15852016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء عمران حسن عٌسىاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد37

2017 /74.07962016االولصباحًانثىعراقٌةاٌة رضا جاسم مزعل الحمٌرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد38

2017 /74.06672016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء حسن غانم جبراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد39

2017 /74.04492016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب عبد الكرٌم وهٌب احمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد40

2017 /74.00032016االولصباحًانثىعراقٌةسراب علً خماط شناناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد41

2017 /73.89272016االولصباحًانثىعراقٌةنهى عبود عداي مطراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد42

2017 /73.75902016االولصباحًانثىعراقٌةمٌس فاضل حسٌن عبد هللااللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد43

2017 /73.60112016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة عالء عراك ابراهٌماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد44

2017 /73.60062016االولصباحًانثىعراقٌةاصالة حمٌد كامل لفتهاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد45
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2017 /73.40572016االولصباحًانثىعراقٌةاٌات نعٌم منصور عبود اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد46

2017 /73.34262016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء عبد الكرٌم علوان نصٌف اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد47

2017 /73.34032016االولصباحًانثىعراقٌةهدى سعد هللا ستوري خزعلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد48

2017 /73.31272016االولصباحًانثىعراقٌةتبارك فالح نهاد خلٌلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد49

2017 /73.28902016االولصباحًانثىعراقٌةرقٌة محمد مزهر نجماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد50

2017 /73.27932016االولصباحًانثىعراقٌةدٌمه رامً جاسم محمد اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد51

2017 /72.94002016االولصباحًانثىعراقٌةهدى حسن حمود غالًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد52

2017 /72.85422016االولصباحًانثىعراقٌةلٌلى مطنً علً اسماعٌلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد53

2017 /72.82942016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب علً ابراهٌم جواداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد54

2017 /72.76302016االولصباحًانثىعراقٌةنور عدنان احمد مرموصاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد55

2017 /72.71952016االولصباحًانثىعراقٌةنجالء عبود غافل لفتهاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد56

2017 /72.42152016االولصباحًانثىعراقٌةحوراء عالء اسماعٌل عبد االمٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد57

2017 /72.39762016االولصباحًانثىعراقٌةرسل كرٌم نعٌمه كشمر اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد58

72.17152017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةفاطمة مجٌد محمد علً اكبراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد59

2017 /72.12992016االولصباحًانثىعراقٌةنور هادي شنٌخر جباراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد60

2017 /71.97812016االولصباحًانثىعراقٌةمروة ابراهٌم احمد عمٌرةاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد61

2017 /71.78272016االولصباحًانثىعراقٌةنهلة حسٌن هجٌج عوٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد62

2017 /71.71032016االولصباحًانثىعراقٌةاشتٌاق سعد مجٌد حبٌب اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد63

2017 /71.50382016االولصباحًانثىعراقٌةسعاد ناظم راضً شغٌهاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد64

2017 /71.17282016االولصباحًانثىعراقٌةغفران احمد علً عطٌهاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد65

2017 /71.08402016االولصباحًانثىعراقٌةدموع عبد القادر حمود عبداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد66

2017 /70.82452016االولصباحًانثىعراقٌةرباب حمٌد اكرٌم احٌال اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد67

2017 /70.78092016االولصباحًانثىعراقٌةمفاز فاروق فؤاد رزوقًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد68
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2017 /70.59792016االولصباحًانثىعراقٌةرنا عبد هللا نعٌم عبداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد69

2017 /70.42272016االولصباحًانثىعراقٌةضحى صبحً صدام غضباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد70

2017 /70.39432016االولصباحًانثىعراقٌةاسراء هاشم ٌاسٌن رجب اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد71

2017 /70.20652016االولصباحًانثىعراقٌةغفران حسٌن فاخر جباراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد72

2017 /70.06212016االولصباحًانثىعراقٌةضحى عبد الكرٌم عبد الستار وهٌباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد73

2017 /70.04072016االولصباحًانثىعراقٌةدعاء محمد زنٌد سوٌلماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد74

2017 /69.94982016االولصباحًانثىعراقٌةعلٌاء سعدون غٌالن مكطوفاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد75

2017 /69.87652016االولصباحًانثىعراقٌةندى حسٌن هجٌج  عوٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد76

2017 /69.58862016االولصباحًانثىعراقٌةهاجر عباس فٌاض بندر اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد77

2017 /69.42532016االولصباحًانثىعراقٌةمروة عباس فاضل حمادياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد78

2017 /69.31792016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء مهدي صالح حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد79

2017 /69.21952016االولصباحًانثىعراقٌةعفاف عباس عواد علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد80

2017 /69.15632016االولصباحًانثىعراقٌةرسل كاظم جبر عجٌلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد81

2017 /68.94432016االولصباحًانثىعراقٌةساره عدنان خلف علواناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد82

68.91082017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةهدى ٌونس جلوي محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد83

2017 /68.83542016االولصباحًانثىعراقٌةرسل اسماعٌل موسى محسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد84

2017 /68.83232016االولصباحًانثىعراقٌةندى مهدي حسٌن عجٌلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد85

2017 /68.81252016االولصباحًانثىعراقٌةتغرٌد مجٌد محمد جاسم اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد86

2017 /68.75022016االولصباحًانثىعراقٌةنرمٌن حسٌن فلٌح عطٌةاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد87

2017 /68.72292016االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان حاتم نوفل شوٌشاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد88

2017 /68.68732016االولصباحًانثىعراقٌةضحى خلٌل محمد حماداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد89

2017 /68.44822016االولصباحًانثىعراقٌةفٌروز علً حسٌن منخًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد90

2017 /68.43742016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة ماهر عبد جودة اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد91
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2017 /68.43722016االولصباحًانثىعراقٌةنورس علً مزعل فرجاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد92

2017 /68.37552016االولصباحًانثىعراقٌةاسماء خمٌس حمٌد هذالاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد93

2017 /68.34282016االولصباحًانثىعراقٌةشهد حسٌن عبد علً الهباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد94

2017 /67.94792016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء حسام حنش عبد المهدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد95

2017 /67.94042016االولصباحًانثىعراقٌةرنا منصور عباس كاطعاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد96

2017 /67.79972016االولصباحًانثىعراقٌةهاجر مهدي حسن مالحاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد97

2017 /67.61192016االولصباحًانثىعراقٌةهدى مهدي جبار حمٌد اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد98

67.58982017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةهاجر محمد حسٌن عباساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد99

2017 /67.58612016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء باقً عبٌد جباراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد100

2017 /67.50582016االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم عمران حسن جابراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد101

2017 /67.43642016االولصباحًانثىعراقٌةهدى خالد احمد هواساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد102

2017 /67.34032016االولصباحًانثىعراقٌةمروءه حمٌد علً حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد103

2017 /67.26012016االولصباحًانثىعراقٌةاسراء محمد طه علً الخالدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد104

2017 /67.14782016االولصباحًانثىعراقٌةاسراء جعفر كطن رسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد105

2017 /67.14782016االولصباحًانثىعراقٌةنور صبار ثاجب عبٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد106

2017 /67.12802016االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم عبٌد حسٌن شهاباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد107

2017 /66.64072016االولصباحًانثىعراقٌةتغرٌد عامر عبد الحسٌن محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد108

2017 /66.50852016االولصباحًانثىعراقٌةاٌالف ثائر محمود شرموطاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد109

66.43532017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةسجى رحٌم نعمه موازناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد110

66.20002017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةشٌماء عواد عذٌب ناهًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد111

2017 /66.03502016االولصباحًانثىعراقٌةرؤى لبٌب هاشم حاتماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد112

2017 /65.62912016االولصباحًانثىعراقٌةشهد حسن حمٌد حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد113

2017 /65.41392016االولصباحًانثىعراقٌةنور العٌون صادق حسن حمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد114



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017 /65.33782016االولصباحًانثىعراقٌةعذراء لطٌف حمٌد عباساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد115

65.26002017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةوجدان رحمان عارف احمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد116

2017 /64.73922016االولصباحًانثىعراقٌةحنٌن حسن عبد الرضا محسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد117

2017 /64.68712016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء ثامر كاظم عباساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد118

2017 /64.67692016االولصباحًانثىعراقٌةنور محسن حمٌد ماجداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد119

2017 /64.58172016االولصباحًانثىعراقٌةنورس فائق سلٌم هوٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد120

2017 /64.52692016االولصباحًانثىعراقٌةنجاة علً طعمه علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد121

2017 /64.43702016االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم كمال خلف صالحاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد122

64.41302017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةدنٌا علً مجٌد حمٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد123

2017 /64.12282016االولصباحًانثىعراقٌةسجى خٌر هللا صالح راضًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد124

2017 /64.09792016االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم خضٌر محسن مشجلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد125

2017 /64.09552016االولصباحًانثىعراقٌةوجدان شرٌف مزهر عطشاناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد126

2017 /64.08852016االولصباحًانثىعراقٌةنور بشٌر احمد محمد جواداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد127

63.86742017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةشهد محمد كاظم مناتًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد128

2017 /63.84352016االولصباحًانثىعراقٌةشٌماء احمد محمد حرداناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد129

2017 /63.83482016االولصباحًانثىعراقٌةطٌف عبد هللا جلٌل عبد هللااللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد130

2017 /63.75252016االولصباحًانثىعراقٌةغدٌر محمود فرج راضًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد131

2017 /63.64072016االولصباحًانثىعراقٌةسجا شوكت توفٌق رسولاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد132

63.51842017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةدعاء كرٌم فانوس كنبراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد133

2017 /63.50582016االولصباحًانثىعراقٌةرواء عبد هللا عبد الحسٌن علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد134

2017 /63.42052016االولصباحًانثىعراقٌةنهى ٌحٌى محٌسن فرجاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد135

2017 /63.33782016االولصباحًانثىعراقٌةرقٌه هادي كاظم حسوناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد136

2017 /63.31412016االولصباحًانثىعراقٌةثناء عماد كامل جوده العامرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد137
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2017 /63.27252016االولصباحًانثىعراقٌةسحر صاحب كاظم قاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد138

63.23282017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةسارة فهد علً موسىاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد139

63.02862017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةمٌساء احمد رحٌم داموكاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد140

62.99582017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةحنٌن ماجد هداب جاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد141

2017 /62.74482016االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب علً عبد الواحد مهاوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد142

2017 /62.48682016االولصباحًانثىعراقٌةزهراء تحسٌن سالم محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد143

62.35372017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةشذى ٌحٌى عباس شاكراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد144

61.91582017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةرؤى كرٌم خلف شندياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد145

2017 /61.80802016االولصباحًانثىعراقٌةاسراء كرٌم كاظم جاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد146

2017 /61.72012016االولصباحًانثىعراقٌةصفى عبد محمد محسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد147

2017 /61.66892016االولصباحًانثىعراقٌةرٌام عبد الحسٌن نصر عبوداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد148

2017 /61.50832016االولصباحًانثىعراقٌةسماره حسٌن حبٌب عوٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد149

2017 /61.41382016االولصباحًانثىعراقٌةمنى اسماعٌل عجٌل فارساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد150

61.05792017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةرٌام فاضل محمد عبوداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد151

2017 /61.05342016االولصباحًانثىعراقٌةمروة سامً محمد حمودياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد152

60.85772017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةنور محمد حسٌن علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد153

60.60352017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةحنان منعم سلمان احمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد154

2017 /60.27472016االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة عبد الزهرة قاسم حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد155

60.25312017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةبنٌن قاسم عبد الرسول محمد علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد156

59.21722017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةاسراء أحمد علً عبد الحسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد157

59.05412017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةسلوى محمد سكر فالحاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد158

2017 /58.95502016االولصباحًانثىعراقٌةانسام عباس عٌدان راضًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد159

58.73692017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةسمر قاسم وحٌد علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد160
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2017 /58.55272016االولصباحًانثىعراقٌةصفا حسٌن ضبع عودهاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد161

58.39422017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةهدى هادي خضٌر كاظماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد162

57.46782017/2016الثانًصباحًالثانًعراقٌةحنان حسٌن عذاب خلٌفاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد163


