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84,8552011/2012االولأنثىالعراقيةوسن خزعل عبد العظيم حبيبالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد     .1

82,8402011/2012االولذكرالعراقيةعقيل مسلم برزول عبد الرحيمالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد     .2

81,0612011/2012االولأنثىالعراقيةوجدان عبد المطلب مهدي محمد عليالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد     .3

80,9032011/2012االولأنثىالعراقيةسيناء خليل ابراهيم علوانالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد     .4

79,6552011/2012االولأنثىالعراقيةنور قدوري عبود ذيابالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد     .5

77,7142011/2012االولذكرالعراقيةسيف زيد مرهون حنتوشالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد     .6

77,0352011/2012االولأنثىالعراقيةمروه خالد كريم عبد صالحالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد     .7

74,8152011/2012االولأنثىالعراقيةهند عدنان حسن عليالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد     .8

74,3722011/2012االولأنثىالعراقيةهدى سعدون مجيد بشارةالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد     .9

10.                 

       
74,2262011/2012االولذكرالعراقيةزياد طارق حسين علوانالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد

11.                 

       
73,3592011/2012االولأنثىالعراقيةعذراء باسم ناجي مسعودالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد

12.                 

       
73,1962011/2012االولأنثىالعراقيةهاجر خالد كريم سلمانالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد

13.                 

       
72,2592011/2012االولذكرالعراقيةعادل محسن فارس شنهيزالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد

14.                 

       
72,1722011/2012االولأنثىالعراقيةسارة عصام ياسين حسنالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد

15.                

      

71,1162011/2012االولأنثىالعراقيةهديل صكب حديد عليالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد

16.                

      

71,1162011/2012االولأنثىالعراقيةلبنى سعدون حمود محمدالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد

17.                

      

70,4262011/2012االولذكرالعراقيةعادل رحمن فاضل حمرينالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد

70,3582011/2012االولأنثىالعراقيةاسيل جبار عطية عليالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد18

70,1412011/2012االولذكرالعراقيةعلي سليم حماد عبد الكريمالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد19

69,6052011/2012االولذكرالعراقيةعماد صباح دهيدي حسنالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد20

69,3382011/2012االولأنثىالعراقيةهديل غازي حسين عليالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد21

69,1112011/2012االولأنثىالعراقيةبدور خليل ابراهيم احمدالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد22

68,8432011/2012االولأنثىالعراقيةأسراء سلمان حميد ظاهرالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد23

68,7832011/2012االولأنثىالعراقيةسجى علي عبد الجبار جمعةالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد24

68,1402011/2012االولأنثىالعراقيةعلياء رضا حسن رحيلالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد25

67,8092011/2012االولأنثىالعراقيةهدى محسن علي كريمالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد26

67,7132011/2012االولذكرالعراقيةهشام خضير محمود حماديالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد27

67,6772011/2012االولذكرالعراقيةمحمد برزو الفت رحيمالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد28

67,6522011/2012االولذكرالعراقيةقاسم محمد خلف نهارالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد29

66,6142011/2012االولأنثىالعراقيةرنا عبد الكريم محسن عبد الحسنالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد30

66,4582011/2012االولذكرالعراقيةمرتضى عبد الرضا وادي كريمالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد31

66,2662011/2012االولذكرالعراقيةعلي هندي جاسم محمدالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد32

65,9882011/2012االولأنثىالعراقيةأنسام يوسف إسماعيل وليالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد33

65,5312011/2012االولذكرالعراقيةنزار حاتم عبد فياضالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد34

65,4822011/2012االولذكرالعراقيةعدنان عريان علي وليالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد35

65,4802011/2012االولذكرالعراقيةمحمد عبد الجبار حسينالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد36

65,3552011/2012االولأنثىالعراقيةاسراء خليل ابراهيم محمدالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد37

65,1082011/2012االولذكرالعراقيةامرؤ قيس صالح طاهرالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد38

65,2742011/2012االولذكرالعراقيةبالل احمد رشيد خلفالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد39

64,6452011/2012االولذكرالعراقيةمحمد صفاء جعفر مهديالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد40

64,5922011/2012االولأنثىالعراقيةزينب ستار جبار حسنينالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد41

64,5052011/2012االولذكرالعراقيةهشام عبد محمود احمدالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد42

63,9952011/2012االولأنثىالعراقيةسهاد يسر غازي عبد الوهابالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد43

63,9782011/2012االولأنثىالعراقيةهبة رميض هادي حسينالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد44



63,7802011/2012االولأنثىالعراقيةعذراء اكرم عجالن جبارالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد45

63,5632011/2012االولذكرالعراقيةفؤاد فاضل سليمان وهابالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد46

63,5232011/2012االولأنثىالعراقيةاالء محمد كريم موازيالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد47

63,3822011/2012االولذكرالعراقيةاحمد محمد حربي عبد السادةالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد48

63,3132011/2012االولذكرالعراقيةاشرف سعدي داود كاظمالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد49

63,1712011/2012االولأنثىالعراقيةريام عبد المطلب علوان محسنالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد50

62,9902011/2012االولذكرالعراقيةاحمد قحطان عبود جساسالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد51

62,7102011/2012االولذكرالعراقيةاحمد قاسم طه عمرانالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد52

62,5362011/2012االولذكرالعراقيةيعقوب حسين عصفور ضامنالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد53

62,3462011/2012االولذكرالعراقيةاحمد باسم عبد االمير محمدالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد54

62,3882011/2012االولذكرالعراقيةعبد الباسط خيري حمود عبد هللاالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد55

62,2722011/2012االولذكرالعراقيةابراهيم رحيم مجر فهدالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد56

62,0882011/2012االولذكرالعراقيةاسامة نجم عبد هللا جاسمالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد57

61,9832011/2012االولذكرالعراقيةقاسم بدر احمد عليالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد58

61,9172011/2012االولأنثىالعراقيةلطيفة شاتي منحوش فرجالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد59

61,8422011/2012االولذكرالعراقيةامير عبد هللا كريم عباسالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد60

61,7072011/2012االولأنثىالعراقيةدعاء محمد حمودالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد61

61,7022011/2012االولذكرالعراقيةمحمود ياسين عايد مطلكالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد62

61,6652011/2012االولذكرالعراقيةمازن طه محمد غايبالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد63

61,1072011/2012االولأنثىالعراقيةغصون عبدالزهرة موسى شرهانالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد64

61,0592011/2012االولأنثىالعراقيةتمارة عبد المهدي شمخي جبرالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد65

60,6402011/2012االولأنثىالعراقيةسمر محمد حسن شمخيالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد66

60,4232011/2012االولذكرالعراقيةعمار محمود تركي محمودالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد67

60,3802011/2012االولذكرالعراقيةرياض نوري شهد فهدالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد68

60,2572011/2012االولأنثىالعراقيةسهى مبدر احمد حسنالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد69

60,1362011/2012االولذكرالعراقيةاحمد صباح حسان زبونالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد70

60,0032011/2012االولذكرالعراقيةعلي سلمان جاسم محمدالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد71

59,7372011/2012االولذكرالعراقيةعالء صابر كاظم طهالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد72

59,5662011/2012االولأنثىالعراقيةعذراء كريم زغير سهرالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد73

59,0192011/2012االولذكرالعراقيةحمزة عزيز ابراهيم سلمانالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد74

58,8372011/2012االولذكرالعراقيةاحسان سالم حسون شليبهالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد75

58,7952011/2012االولذكرالعراقيةرائد جلوب شيحان فرحانالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد76

58,7702011/2012االولذكرالعراقيةعلي طه خضير عباسالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد77

58,3162011/2012االولذكرالعراقيةمحمد مذري علي حسينالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد78

58,0932011/2012االولذكرالعراقيةماهر سعدي داود كاظمالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد79

57,9432011/2012االولذكرالعراقيةراقب ثجيل خليبص عبدالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد80

57,8662011/2012االولذكرالعراقيةثامر عكاب مسلم حسينالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد81

57,4572011/2012االولذكرالعراقيةحسن حميد عطية محمودالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد82

57,4232011/2012االولذكرالعراقيةاحمد كريم حمودي عذابالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد83

57,2352011/2012االولذكرالعراقيةياسر محمد جالي هرسالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد84

57,1042011/2012االولذكرالعراقيةاكرم حميد سرحان شلشالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد85

57,0422011/2012االولأنثىالعراقيةنور علي ابو نوار حسنالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد86

56,5952011/2012االولذكرالعراقيةعلي سعد مهدي صالحالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد87

56,5302011/2012االولذكرالعراقيةحيدر مهوس خانجين لهيوجالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد88

56,4402011/2012االولذكرالعراقيةدريد محمد سلمان عبد الرحمنالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد89



56,3312011/2012االولذكرالعراقيةعلي نجم عبد محمدالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد90

56,1142011/2012االولذكرالعراقيةسالم خليف زيدان خلفالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد91

55,9032011/2012االولذكرالعراقيةجاسم جودة حسين جاسمالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد92

55,4222011/2012االولذكرالعراقيةفوزي صاحب شناوة جاسمالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد93

54,6882011/2012االولذكرالعراقيةايمن فليح فرحان شفيالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد94

54,0662011/2012االولذكرالعراقيةعبد هللا عبد الكريم سلمان عمرالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد95

53,9652011/2012االولذكرالعراقيةعقيل ابراهيم عبد هللا محمدالجغرافيةتربية ابن رشدبغداد96


