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89.31482018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة محمود مهدي القادر عبد ضحىالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد1

87.19052018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسونً حمود محسن مروه الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد2

86.01912018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة جاسم شاكر الحمٌد عبد هبةالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد3

85.11482018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌفة محمد خالد شادٌة الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد4

84.46612018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة عبود كرٌم معد رشاالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد5

84.11672018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةجلٌل محمد لٌث نور  الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد6

83.16322018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة علً كاظم عامر إٌالفالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد7

81.56372018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد لفته جبار أرٌج  الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد8

80.52562018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةظاهر عوده محمد ٌمامالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد9

80.42962018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعواد أحمد الكرٌم عبد إٌالف  الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد10

80.04712018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحق عبد شوقً فرٌد تٌماء  الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد11

79.74312018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان سعدون أكرم بان  الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد12

79.29822018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعطٌة معارج جابر زهراء الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد13

79.01592018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة فٌاض مبدر سعد تباركالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد14

78.76022018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةغضب هادي محمد حوراء الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد15

78.59252018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة محمد مصطفى رعد هدٌلالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد16

77.80942018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمال صبحً حٌدر زٌنب الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد17

77.64482018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفهد مهر أحمد أسراء الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد18

77.56722018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمثنى عذٌب كرٌم بانالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد19

77.24252018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد الح حسٌن زهراء الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد20
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77.20872018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة صٌاح حبشً عباس رحابالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد21

77.17682018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةشكر محمد قٌس حنٌن الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد22

76.90882018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةذرب علً سعد سارهالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد23

76.55892018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةموزان راضً محمد نور الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد24

76.40562018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةجتوم حمٌد هاشم براء الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد25

76.09112018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةشناوة عبد علً عبد حوراء الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد26

75.74572018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد كرٌم عدنان نسرٌن الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد27

74.86102018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة جبر خزعل كرٌم زهراءالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد28

74.50602018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةفلحً دهش حٌدر زٌنب الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد29

74.18022018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةأحمد خمٌس عامر مروه الجغرافٌةبنات التربٌةبغداد30

74.13882018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة عوده مٌس حنون ربابالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد31

73.97402018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح حسٌن قاسم زهراءالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد32

73.86562018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبد ابراهٌم خالد نرجسالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد33

73.03672018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة خضٌر طه رحٌم تباركالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد34

72.79762018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة جواد محمد هاشم ندىالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد35

72.64942018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمود شكر أمٌن سجىالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد36

72.63282018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةنمر زاٌر جاسم وئامالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد37

71.93462018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة زاٌر هللا عبد سالم زهراءالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد38

71.92752018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة شمخً كشكول ثانً مرٌمالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد39

70.03112018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة حسٌن علً عباس آٌاتالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد40

69.75692018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة عبٌد سعٌد محمد نورالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد41

69.49342018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة علوان عبد طه رٌمالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد42
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69.25942018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى علً محمد باسم زهراءالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد43

68.91902018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة مهاوش كاظم جٌاد زٌنبالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد44

68.91692018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة خلف هللا عبد سعدون مآربالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد45

67.27222018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة فٌاض حمٌد جمعه نادٌةالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد46

66.26362018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة حسن عباس إبراهٌم مرٌمالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد47

66.15422018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةعواد دحام ثائر نورهالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد48

65.66082018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةكاطع اضالل طالب اٌالفالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد49

65.25192018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة الرزاق عبد علً جواد أبرارالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد50

64.91712018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة حذٌفة أحمد اإلمام عبد عالالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد51

64.90392018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة كاظم مهدي صالح نورالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد52

64.65882018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة كاظم محمد سالم غٌداءالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد53

64.46912018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة شنو نعمة حامد شهدالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد54

63.89802018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة جلوب هاشم خلدون سماالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد55

63.71862018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة جبر شرهان نعٌم شٌماءالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد56

63.53702018/2017(التكمٌلً) الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمزعل حمٌد طالب هاجرالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد57

63.25212018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل هادي عمار عالالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد58

63.03532018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة محسن صبحً سرمد عذراءالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد59

62.86242018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة حسٌن ٌاسر قاسم هندالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد60

62.00272018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة أحمد علوان حسن أسراءالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد61

61.72082018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة  سلٌمان هللا عبد علً أسراءالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد62

61.46772018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم جاسم نصٌف غادةالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد63
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61.13062018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة مصلح فاضل ٌاسٌن مهاالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد64

60.85462018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد عباس بركات هبهالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد65

57.90192018/2017الثانًالصباحٌةانثىعراقٌة حمد داود علً سحرالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد66

57.18772018/2017االولالصباحٌةانثىعراقٌة عذٌب مطٌر عالوي نورالجغرافٌةبنات التربٌةبغداد67


