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85.54352018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةجنان كاظم عبد الكرٌم دواحالتارٌخالتربٌة بناتبغداد1

84.81922018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةساره جاسم احمد حمدالتارٌخالتربٌة بناتبغداد2

83.87492018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةافراح علً عٌدان حسٌنالتارٌخالتربٌة بناتبغداد3

80.37262018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةصفا ولٌد سلمان عثمانالتارٌخالتربٌة بناتبغداد4

79.99572018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمها حقً اسماعٌل راضًالتارٌخالتربٌة بناتبغداد5

79.75432018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسراء محمد علً فرجالتارٌخالتربٌة بناتبغداد6

78.82472018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرغد عباس جاسم حمدالتارٌخالتربٌة بناتبغداد7

78.55212018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةدعاء احمد محمد صالحالتارٌخالتربٌة بناتبغداد8

77.26772018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمها اسماعٌل ناصر محمدالتارٌخالتربٌة بناتبغداد9

76.98942018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةامنه رٌاض فالح حسنالتارٌخالتربٌة بناتبغداد10

76.85542018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهبة جبار رحٌم خلفالتارٌخالتربٌة بناتبغداد11

76.72872018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةامل سعدون محمد حسٌنالتارٌخالتربٌة بناتبغداد12

76.00362018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور مقصد جاسم مطلكالتارٌخالتربٌة بناتبغداد13

75.65662018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسماء حسٌن علً فرحانالتارٌخالتربٌة بناتبغداد14

75.29652018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسماء تركً عبد الزهرة حصٌنًالتارٌخالتربٌة بناتبغداد15

74.11512018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعال محمد عدنان ابراهٌمالتارٌخالتربٌة بناتبغداد16

74.10332018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور الهدى سرمد داود ٌار محمدالتارٌخالتربٌة بناتبغداد17

72.80722018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمٌادة محمد خلف احمدالتارٌخالتربٌة بناتبغداد18

72.78342018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرٌام ناظم راضً شغٌهالتارٌخالتربٌة بناتبغداد19

72.74812018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاالء كرٌم حسون رجاءالتارٌخالتربٌة بناتبغداد20
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72.69982018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاطٌاب باسم فتاح عبد هللاالتارٌخالتربٌة بناتبغداد21

72.66782018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةتبارك امٌر حسن علًالتارٌخالتربٌة بناتبغداد22

72.51922018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرؤى ضٌف طعمه حسٌنالتارٌخالتربٌة بناتبغداد23

72.30692018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرقٌه عبد الصمد سوادي كرٌمالتارٌخالتربٌة بناتبغداد24

71.95602018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء حمدان عبد هللا نخلالتارٌخالتربٌة بناتبغداد25

71.29472018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمٌسم اسماعٌل ابراهٌم احمدالتارٌخالتربٌة بناتبغداد26

71.11322018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسارة صالح حامد فارسالتارٌخالتربٌة بناتبغداد27

70.90742018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب كاظم حسٌن ناصرالتارٌخالتربٌة بناتبغداد28

70.75632018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةلٌلى سلمان داود عباس خلٌلالتارٌخالتربٌة بناتبغداد29

70.74032018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌة فاضل كاظم علوانالتارٌخالتربٌة بناتبغداد30

70.69352018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبٌر عالء عبد الكرٌم محمدالتارٌخالتربٌة بناتبغداد31

70.57372018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسماء محمود احمد جاسمالتارٌخالتربٌة بناتبغداد32

70.17622018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرفل حمٌد غزال احمدالتارٌخالتربٌة بناتبغداد33

70.10022018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة محمد حمزة سعدي سجىالتارٌخالتربٌة بناتبغداد34

70.08902018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةورود هادي حسٌن جمٌغالتارٌخالتربٌة بناتبغداد35

69.83822018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء حسٌن علً جسامالتارٌخالتربٌة بناتبغداد36

69.61512018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسحر حاتم صٌهود  سلمانالتارٌخالتربٌة بناتبغداد37

69.33812018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاطمة رحٌم ناصر موسىالتارٌخالتربٌة بناتبغداد38

69.31982018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدى كاظم جلوب حمودالتارٌخالتربٌة بناتبغداد39

68.75092018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة خلف قاسم شاكر غفرانالتارٌخالتربٌة بناتبغداد40

68.23262018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرنا جمال كامل محمد حسنالتارٌخالتربٌة بناتبغداد41

68.17782018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةكرٌم ابراهٌم ٌحٌى سارةالتارٌخالتربٌة بناتبغداد42
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68.06212018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعال بكر كامل منصورالتارٌخالتربٌة بناتبغداد43

67.95502018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهمسة عماد عبد الكاظم دخنةالتارٌخالتربٌة بناتبغداد44

67.81502018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدٌل رعد ابراهٌم صالحالتارٌخالتربٌة بناتبغداد45

67.80702018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةدالٌا محمد حمزة عبد علًالتارٌخالتربٌة بناتبغداد46

67.61682018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةروز عبد السالم عبد الجبار خلفالتارٌخالتربٌة بناتبغداد47

67.55732018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنان طالب حسون محمودالتارٌخالتربٌة بناتبغداد48

67.52692018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنرجس حسن عالوي غرٌبالتارٌخالتربٌة بناتبغداد49

67.18422018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزٌنب ابراهٌم حسٌن عذابالتارٌخالتربٌة بناتبغداد50

66.98142018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةرسل عامر كمر رمٌضالتارٌخالتربٌة بناتبغداد51

66.97162018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدى جواد كاظم عبٌدالتارٌخالتربٌة بناتبغداد52

66.95202018/2017(التكمٌلً) الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةسعودي ابراهٌم هللا عبد زٌنبالتارٌخالتربٌة بناتبغداد53

66.60552018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور قحطان سالم خلفالتارٌخالتربٌة بناتبغداد54

66.59732018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور حسٌن كاظم عبٌدالتارٌخالتربٌة بناتبغداد55

66.55242018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبٌر باقر عبد جساسالتارٌخالتربٌة بناتبغداد56

66.45222018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنار وعد هاشم صالحالتارٌخالتربٌة بناتبغداد57

66.27182018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدٌر عٌدان كاظم سعدالتارٌخالتربٌة بناتبغداد58

66.18382018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنور اسماعٌل خلٌل برهمالتارٌخالتربٌة بناتبغداد59

65.73162018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزهراء صبار سوادي خضٌرالتارٌخالتربٌة بناتبغداد60

65.53712018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسراء نجم عبد هللا سلمانالتارٌخالتربٌة بناتبغداد61

65.23912018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبٌر عالء عبد الحسٌن جبرالتارٌخالتربٌة بناتبغداد62

64.99692018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنى مروان خضٌر ابراهٌمالتارٌخالتربٌة بناتبغداد63

64.92912018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبٌر عٌسى كاظم شحاذهالتارٌخالتربٌة بناتبغداد64
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64.67642018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسجى معتز عبد الحمٌد ٌعقوبالتارٌخالتربٌة بناتبغداد65

64.65912018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعباس جٌاد كامل وفاءالتارٌخالتربٌة بناتبغداد66

64.60762018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةختام جاسم عباس ساجتالتارٌخالتربٌة بناتبغداد67

64.50922018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةدعاء ماجد شاكر محمودالتارٌخالتربٌة بناتبغداد68

64.36592018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةغفران عدنان نجم هاللالتارٌخالتربٌة بناتبغداد69

63.73062018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان مالك سعد مرٌمالتارٌخالتربٌة بناتبغداد70

63.73042018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةدالل عاٌد درج نوٌحًالتارٌخالتربٌة بناتبغداد71

63.25502018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم احمد حمدي غفرانالتارٌخالتربٌة بناتبغداد72

63.01072018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةخلف مزهر حسن شروقالتارٌخالتربٌة بناتبغداد73

62.08482018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةتقى عبد الكرٌم عباس مكطوفالتارٌخالتربٌة بناتبغداد74

61.58082018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد حازم احمد نورالتارٌخالتربٌة بناتبغداد75

60.63912018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنوره عالء محسن خرٌبطالتارٌخالتربٌة بناتبغداد76

60.14862018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةجابر حسٌن فارس اٌةالتارٌخالتربٌة بناتبغداد77

60.13002018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسٌل قٌس جاسم علوانالتارٌخالتربٌة بناتبغداد78

60.07872018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنان غازي محمد نجمالتارٌخالتربٌة بناتبغداد79

59.84992018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسجى قٌس حمٌد داودالتارٌخالتربٌة بناتبغداد80

59.47672018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنجالء مخٌبر جاسم محمدالتارٌخالتربٌة بناتبغداد81

59.15092018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةشاتً شالكة عزٌز التفاتالتارٌخالتربٌة بناتبغداد82

59.14942018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمنخً محمد حمٌد اٌةالتارٌخالتربٌة بناتبغداد83

59.12822018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً مٌرزا السالم عبد نورالتارٌخالتربٌة بناتبغداد84

58.91782018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةلٌنا حاتم سلمان زبارالتارٌخالتربٌة بناتبغداد85

58.63862018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحمزة سلمان حامد براءالتارٌخالتربٌة بناتبغداد86
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58.23522018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن حاتم مؤٌد زهراءالتارٌخالتربٌة بناتبغداد87

57.89172018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةطابور وادي ٌوسف رسلالتارٌخالتربٌة بناتبغداد88

56.71212018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد مجٌد علً فرحالتارٌخالتربٌة بناتبغداد89

56.70532018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن محمد هللا عبد ضحىالتارٌخالتربٌة بناتبغداد90

56.25382018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةزمن كرٌم محمد علًالتارٌخالتربٌة بناتبغداد91


