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الصباحٌة93.722010/2011الدور االولانثىالعراقٌةانتصار جبار دحامالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة87.162010/2011الدور االولانثىالعراقٌةروضاء فٌصل خضٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة86.552010/2011الدور االولانثىالعراقٌةامل عباس لطٌفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة85.762010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهمسة عدنان شاكرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة85.12010/2011الدور االولانثىالعراقٌةحوراء مجٌد احمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة84.712010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسٌل ٌاسٌن عبدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة83.712010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهٌلٌن انور حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة83.482010/2011الدور االولانثىالعراقٌةوسن عادل عبد الوهابالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة81.332010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة حٌدر هاشمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة81.152010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة منذر رحٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة80.482010/2011الدور االولانثىالعراقٌةلبنى سمٌر ٌونسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة80.462010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة سامً لطٌفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة79.52010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرحاب ضٌاء كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة79.162010/2011الدور االولانثىالعراقٌةوداد حسٌن خضٌرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة79.12010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنرمٌن عبد الخالق ناصرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة78.642010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنهى رعد حمادبالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة78.00812010/2011الدور االولانثىالعراقٌةانسام عبد الرحمنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة78.00452010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة عبد القادر ابراهٌمالجغرافٌة الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة77.792010/2011الدور االولانثىالعراقٌةارٌج عدنان بندرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة77.692010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسراء عامر احمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة77.52010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء حسٌن علوانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة76.582010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء ولٌد طاهرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة75.842010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنورس اٌٌاد عبد الوهابالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة75.812010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسمر عبد الكرٌم ثوٌنًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد24
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الصباحٌة75.552010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنب ثامر جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة75.542010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسراء نصٌف جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة75.152010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسرى صادق جابرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة75.042010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشهد شاكر محمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة752010/2011الدور االولانثىالعراقٌةٌلدز خلدون عابدٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة74.672010/2011الدور االولانثىالعراقٌةالهام مجٌد عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة74.582010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسٌل حسن خلٌل عوٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة74.082010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنة رشٌد ٌاقوتالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة73.912010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسناء عبد الحسٌن جبرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة73.862010/2011الدور االولانثىالعراقٌةبان محمد علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة73.242010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة خلدون ابراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة73.122010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور علً نوريالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة73.072010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاٌناس بركات حمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة72.68542010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسمر حامد خلٌلالجغرافٌة الجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة72.68182010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاٌمان اكرم عباس علًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة72.572010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسماح اسماعٌل نجمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة72.432010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزهراء حسٌن حموديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة72.32010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهناء قاسم غانمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة72.192010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسٌناء كاظم رٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة71.82010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرشا خلٌل سرحانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة71.752010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسراء سعد سلٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة71.722010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنب عٌدان حمزةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد46

الصباحٌة71.162010/2011الدور االولانثىالعراقٌةٌسرى عبد حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة71.022010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة ناظم عبد العزٌزالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد48
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الصباحٌة70.752010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسرى سعد صالحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة70.712010/2011الدور االولانثىالعراقٌةوسن سدخان جعازالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة70.282010/2011الدور االولانثىالعراقٌةبان باسم محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة69.782010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرقٌة ضٌاء عبد الجلٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة69.572010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاٌناس كرٌم اسماعٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة69.552010/2011الدور االولانثىالعراقٌةروٌدة حسن زاملالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة69.332010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاٌمان اسماعٌل ابراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة69.162010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسراء جلٌل خلٌفةالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة68.862010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء فهد قاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة68.792010/2011الدور االولانثىالعراقٌةغصون احمد مجٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة68.712010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة احمد عبد الحسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة68.662010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهٌلٌن عبد الكرٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة68.472010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرونق اركان مجٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة68.462010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنب جبار غافلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد62

الصباحٌة68.332010/2011الدور االولانثىالعراقٌةتغرٌد صالح مهديالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد63

الصباحٌة67.952010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهبة طاهر خلفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد64

الصباحٌة67.92010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسرى محمود خلفالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد65

الصباحٌة67.872010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء عبد السالم علوانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد66

الصباحٌة67.732010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء عدنان غنامالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد67

الصباحٌة67.682010/2011الدور االولانثىالعراقٌةفاطمة قاسم ابراهٌمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد68

الصباحٌة67.46812010/2011الدور االولانثىالعراقٌةابتهال عقٌل ساجتالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد69

الصباحٌة67.46322010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشجن استبرق اسماعٌلالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد70

الصباحٌة66.822010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور مسلم عباسالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد71

الصباحٌة66.772010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمنال مجٌد عبد الحمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد72
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الصباحٌة66.72010/2011الدور االولانثىالعراقٌةغادة مهدي صالحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد73

الصباحٌة66.662010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرؤى مؤٌد علٌويالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد74

الصباحٌة66.572010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرنا منٌر عبد الرزاقالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد75

الصباحٌة66.152010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمها محمد حاتمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد76

الصباحٌة65.972010/2011الدور االولانثىالعراقٌةابتهال علً حسٌنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد77

الصباحٌة65.622010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة محمد عبد الواحدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد78

الصباحٌة65.232010/2011الدور االولانثىالعراقٌةصابرٌن احمد عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد79

الصباحٌة65.042010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشٌماء حسٌن حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد80

الصباحٌة64.92010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمنى محمد محمودالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد81

الصباحٌة64.722010/2011الثانًانثىالعراقٌةنسرٌن نجاح عبد الستارالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد82

الصباحٌة64.592010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرنا ابراهٌم سرحانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد83

الصباحٌة64.522010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنب جاسم حمٌدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد84

الصباحٌة64.462010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسها فلٌح حسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد85

الصباحٌة64.392010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة حسام محمدالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد86

الصباحٌة63.542010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة هادي هجرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد87

الصباحٌة63.522010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرنا سعد عبد الستارالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد88

الصباحٌة62.792010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنمارق ٌاسٌن طهالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد89

الصباحٌة62.462010/2011الدور االولانثىالعراقٌةصابرٌن رومً عٌدانالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد90

الصباحٌة62.192010/2011الثانًانثىالعراقٌةسمراء نجم عبد جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد91

الصباحٌة62.132010/2011الثانًانثىالعراقٌةسهاد محمد محسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد92

الصباحٌة61.962010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسٌل نجم عبد هللاالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد93

الصباحٌة60.82010/2011الدور االولانثىالعراقٌةفرح مهدي صالحالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد94

الصباحٌة60.522010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزهراء مؤٌد كاظمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد95

الصباحٌة59.852010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمها طه محسنالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد96
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الصباحٌة59.112010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرغدة حسن حربًالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد97

الصباحٌة58.4462010/2011الثانًانثىالعراقٌةنور نصٌف سادرالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد98

الصباحٌة58.4422010/2011الثانًانثىالعراقٌةحنٌن سعد عبد العزٌزالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد99

الصباحٌة57.152010/2011الدور االولانثىالعراقٌةالرا كرٌم جاسمالجغرافٌةالتربٌة للبناتبغداد100

الصباحٌة56.72010/2011الثانًانثىالعراقٌةهبة حسٌن علًالجغرا فٌةالتربٌة للبناتبغداد101


