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الصباحٌة76.432002/2001االولانثىعراقٌةاسراء عادل رسولالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة73.82002/2001االولانثىعراقٌةخدٌجة عبد الزهرة ورٌوشالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة72.612002/2001االولانثىعراقٌةحنان عوٌز حسونًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة68.562002/2001االولانثىعراقٌةلمى عبد الهادي علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة68.272002/2001االولانثىعراقٌةاسٌل علً حمزة الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة67.862002/2001االولانثىعراقٌةابتسام رشٌد سلمانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة64.672002/2001االولانثىعراقٌةشٌماء محمد عوادالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة67.392002/2001االولانثىعراقٌةاقبال معروف ازيالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة67.12002/2001االولانثىعراقٌةشٌماء شاكر احمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة66.352002/2001االولانثىعراقٌةسناء كاظم عذٌبالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة66.32002/2001االولانثىعراقٌةبلقٌس جابر حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة65.972002/2001االولانثىعراقٌةدوسر جعفر حٌدر الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة65.952002/2001االولانثىعراقٌةمروة كامل رحٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة65.782002/2001االولانثىعراقٌةهدى عدنان ناجًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة65.42002/2001االولانثىعراقٌةبسمة طه عبد المحسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة64.972002/2001االولانثىعراقٌةسهٌلة عبد الكاظم عبٌسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة64.512002/2001االولانثىعراقٌةارٌج كامل عوٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة64.322002/2001االولانثىعراقٌةشٌماء تركً عبٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة63.662002/2001االولانثىعراقٌةشٌماء حمزة ٌوسفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة63.462002/2001االولانثىعراقٌةاسٌل عبد الجبار علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة62.932002/2001االولانثىعراقٌةامال جاسم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة62.642002/2001االولانثىعراقٌةاسماء عودة عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة62.562002/2001االولانثىعراقٌةمائدة عبود خلف الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة62.472002/2001االولانثىعراقٌةغٌداء احمد علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24
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الصباحٌة622002/2001االولانثىعراقٌةندى علً عمران الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة61.932002/2001االولانثىعراقٌةنضال ناطق محسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة61.792002/2001االولانثىعراقٌةزٌنب شاكر عبودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة61.552002/2001الثانًانثىعراقٌةضمٌاء ادهام حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة61.492002/2001االولانثىعراقٌةجنان مجٌد عجٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة61.162002/2001االولانثىعراقٌةاخالص خضر حامدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة60.962002/2001االولانثىعراقٌةهدٌل عبد الرحمن شعالنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة60.582002/2001االولانثىعراقٌةزٌنب عبد الكاظم حٌاويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة60.122002/2001االولانثىعراقٌةاشواق عودة جبرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة57.632002/2001االولانثىعراقٌةسماح حسن حمزةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة56.232002/2001االولانثىعراقٌةختام علً كرٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35
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المسائٌة72.852002/2001االولانثىعراقٌةشٌماء حمزة عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة72.482002/2001االولانثىعراقٌةهدى عبد الزهرة رسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة71.212002/2001االولانثىعراقٌةعطارد شاكر عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة70.62002/2001االولانثىعراقٌةهٌفاء محسن شغٌثالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة69.22002/2001االولانثىعراقٌةزٌنا طالب حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة69.12002/2001االولانثىعراقٌةشذى احمد عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة69.072002/2001االولانثىعراقٌةمٌس قدوري محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة68.382002/2001االولانثىعراقٌةنسرٌن راشد هوٌدي الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة66.552002/2001االولانثىعراقٌةحنان عدنان رحٌم الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9
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المسائٌة65.52002/2001االولانثىعراقٌةشٌماء حسٌن حٌاويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة65.352002/2001االولانثىعراقٌةمنى محمد حشٌشالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة65.082002/2001االولانثىعراقٌةعلٌاء راضً لعٌبًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة64.22002/2001االولانثىعراقٌةكفاح خٌري محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

المسائٌة63.682002/2001االولانثىعراقٌةرقٌة كامل عبد خلفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة62.672002/2001االولانثىعراقٌةرونق خضٌر ٌاسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة61.742002/2001االولانثىعراقٌةتغرٌد علً حمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة61.442002/2001االولانثىعراقٌةنداء خالد نعمةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة60.942002/2001االولانثىعراقٌةزٌنب خٌري نجمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة60.882002/2001االولانثىعراقٌةشٌماء كاظم عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة59.812002/2001االولانثىعراقٌةاسراء محمد عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة59.32002/2001االولانثىعراقٌةنداء مطر وحٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة59.22002/2001االولانثىعراقٌةاالء عدنان فاضلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة58.792002/2001االولانثىعراقٌةمنى صرٌم زغٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة58.642002/2001االولانثىعراقٌةنجاة محمد سعٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24

المسائٌة58.442002/2001الثانًانثىعراقٌةوئام عبد هللا فٌصلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة58.032002/2001الثانًانثىعراقٌةشٌماء خلٌل ابراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة57.672002/2001االولانثىعراقٌةٌاسمٌن عبد الكرٌم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة57.132002/2001االولانثىعراقٌةنضال حسٌن علوانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة55.92002/2001الثانًانثىعراقٌةبلسم عبد هللا رمضانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة55.12002/2001الثانًانثىعراقٌةاالء فاضل حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30


