
الدراسة سنة التخرجالمعدلالجنسالدور الجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2012/2011%85.75انثىاالولعراقٌةحوراء علً هادي عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة2012/2011%83.08انثىاالولعراقٌةصبا غازي محمد عبوداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة2012/2011%82.68انثىاالولعراقٌةمٌسون علً حسٌن كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة2012/2011%79.84انثىاالولعراقٌةصفا بكر ابراهٌم محموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة2012/2011%79.68انثىاالولعراقٌةسارة ستار كرٌم عاكولاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة2012/2011%79.06انثىاالولعراقٌةصفا جبار ابراهٌم ظاهراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة2012/2011%79.03انثىاالولعراقٌةهبة سامً عبد الرضا شطٌباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة2012/2011%77.80انثىاالولعراقٌةانتصار عبد الرضا علوان ثجٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة2012/2011%77.08انثىاالولعراقٌةساندي باسم كرٌم عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة2012/2011%76.21انثىاالولعراقٌةجنان كاظم اسماعٌل عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة2012/2011%75.92انثىاالولعراقٌةاٌة سعدي عبد الرضا رحٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة2012/2011%75.86انثىاالولعراقٌةسراب محمود عبود محموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة2012/2011%75.49انثىاالولعراقٌةسارة خورشٌد مصطفى جباراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة2012/2011%74.22انثىاالولعراقٌةنور كرٌم دغٌم جساماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة2012/2011%74.05انثىاالولعراقٌة  رسل ربٌع احمد علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة2012/2011%73.83انثىاالولعراقٌةفجر موفق محمد عزٌزاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة2012/2011%73.49انثىاالولعراقٌةدٌنا صادق محمد اسماعٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة2012/2011%72.76انثىاالولعراقٌةابتسام حمودي شخٌر صالحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة2012/2011%72.55انثىاالولعراقٌةنور عبد الكرٌم عبد هللا قادر اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة2012/2011%72.45انثىاالولعراقٌةسمٌة سعد حرٌز احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة2012/2011%72.17انثىاالولعراقٌةفرح عالوي عبود لطٌفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة2012/2011%72.03انثىاالولعراقٌةنور محمود خلٌل ابراهٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة2012/2011%71.91انثىاالولعراقٌةزٌنة وسام محمد ابراهٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد23
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الصباحٌة2012/2011%71.86انثىاالولعراقٌةزهراء طاهر حسٌن سهٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد24

الصباحٌة2012/2011%71.47انثىاالولعراقٌةانفال مظفر عبٌد جبراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة2012/2011%70.51انثىاالولعراقٌةزٌنب حسن كاظم مزباناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة2012/2011%70.13انثىاالولعراقٌةاٌمان عبد الكرٌم حسن بنٌاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة2012/2011%70.03انثىاالولعراقٌةامٌرة عبد االمٌرحسٌن سلطاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة2012/2011%69.90انثىاالولعراقٌةمٌس قحطان عبد اللطٌف حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة2012/2011%69.63انثىاالولعراقٌةاباء شرٌف ابراهٌم محموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة2012/2011%69.59انثىاالولعراقٌةوئام جبار سلمان كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة2012/2011%68.90انثىاالولعراقٌةهند جمٌل مسلم محموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة2012/2011%68.55انثىاالولعراقٌةاالء ابراهٌم علوان مسٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة2012/2011%68.24انثىاالولعراقٌةاٌناس حسٌن مزهر صباحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة2012/2011%67682انثىالثانًعراقٌةحواء خضٌر علً مطٌلباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة2012/2011%67.67انثىاالولعراقٌةهدٌل عبد الرحمن حمٌد عبٌساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة2012/2011%66.81انثىاالولعراقٌةرسل رعد اسود محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة2012/2011%66.16انثىاالولعراقٌةمٌسم قحطان محمد حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة2012/2011%66.12انثىاالولعراقٌةزٌنب عبد الكرٌم علً عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة2012/2011%65.94انثىاالولعراقٌةرشا خضٌر عبود محموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة2012/2011%65.37انثىاالولعراقٌةدعاء حنش حسونً الٌذاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة2012/2011%65.02انثىاالولعراقٌةمروة شوكت توفٌق رسولاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة2012/2011%64.71انثىاالولعراقٌةزمن علً مرعً مغٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة2012/2011%64.55انثىاالولعراقٌةضحى باسم محمد حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة2012/2011%64.03انثىاالولعراقٌةزٌنب ناجً عبٌد ثامراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة2012/2011%63.97انثىاالولعراقٌةدالل غاٌد حمٌد طٌنةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد46
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الصباحٌة2012/2011%63558انثىالتكمٌلًعراقٌةسهى عبد الجبار خزعل رشٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة2012/2011%63.20انثىاالولعراقٌةبراق علً رحٌم فهداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد48

الصباحٌة2012/2011%62.37انثىاالولعراقٌةافراح ماجد طعمة كزار اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة2012/2011%62.19انثىاالولعراقٌةهند صالح كاظم حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة2012/2011%62.07انثىاالولعراقٌةهدى علً حسٌن علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة2012/2011%61953انثىالثانًعراقٌةرنا حامد احمد محموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة2012/2011%61.76انثىاالولعراقٌةاٌات حسٌن علً حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة2012/2011%61.56انثىاالولعراقٌةرحٌمة عبود محمود سرحاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة2012/2011%61068انثىالثانًعراقٌةشٌماء عبد الكرٌم عبد العزٌز كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة2012/2011%60،96انثىالثانًعراقٌةهبة حمزة عبد هللا جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة2012/2011%60،56انثىالثانًعراقٌةدعاء عبد الشهٌد رحٌم محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة2012/2011%60.42انثىاالولعراقٌةحنٌن زٌدان حمٌد اعٌوراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة2012/2011%60،31انثىالثانًعراقٌةبتول صادق حمدي احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة2012/2011%60،3انثىالثانًعراقٌةزٌنب عبد الحسن نعمة حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة2012/2011%60,08انثىالتكمٌلًعراقٌةشٌماء علً خلٌل ابراهٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة2012/2011%60024انثىالتكمٌلًعراقٌةنورا صباح فلٌح حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد62

الصباحٌة2012/2011%59.79انثىاالولعراقٌةعذراء محمد عبد الحسٌن موسىاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد63

الصباحٌة2012/2011%59.70انثىاالولعراقٌةرقٌة باسم ابراهٌم خضٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد64

الصباحٌة2012/2011%59587انثىالثانًعراقٌةنور الهدى مصطفى أحمد مصطفىاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد65

الصباحٌة2012/2011%59.49انثىاالولعراقٌةاسراء عامر عباس احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد66

الصباحٌة2012/2011%59.16انثىاالولعراقٌةهبة علً صادق عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد67

الصباحٌة2012/2011%58125انثىالثانًعراقٌةشٌرٌن حسن مجمان مزباناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد68

الصباحٌة2012/2011%57.26انثىاالولعراقٌةنور الهدى رحٌم ٌحٌى عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد69
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الصباحٌة2012/2011%57233انثىالتكمٌلًعراقٌةجوان صباح نادر قادراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد70

الصباحٌة2012/2011%56،69انثىالثانًعراقٌةزمن سرحان ذٌاب سرحاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد71

الصباحٌة2012/2011%55،51انثىالثانًعراقٌةرؤى نزار إبراهٌم اسماعٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد72

الدراسة سنة التخرجالمعدلالجنسالدور الجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2012/2011%88.56انثىاالولعراقٌةتٌسٌر عبد الحافظ عبد الرحمن خلفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة2012/2011%86.21انثىاالولعراقٌةبٌداء فاضل حسن جراداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة2012/2011%85.14انثىاالولعراقٌةوفاء حسن علوان رمٌضاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة2012/2011%84.54انثىاالولعراقٌةلٌنا محمد جمال علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة2012/2011%81.50انثىاالولعراقٌةمنى خلف لعٌبً حاسداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة2012/2011%80.78انثىاالولعراقٌةعلٌاء فائز عبد االمٌر كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة2012/2011%78.62انثىاالولعراقٌةوفاء عبد المحسن حسن سلوماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة2012/2011%77.66انثىاالولعراقٌةنور خالد كاظم حسٌن اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة2012/2011%76.78انثىاالولعراقٌةورود حسٌن كاظم حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة2012/2011%73.92انثىاالولعراقٌةعلٌاء شاكر محمود علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة2012/2011%73.76انثىاالولعراقٌةسماهر حسٌن جاسم عبٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة2012/2011%72.61انثىاالولعراقٌةاالء محمد ابراهٌم جعفر مهدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة2012/2011%72.59انثىاالولعراقٌةشٌرٌن هاشم محمد عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد13

المسائٌة2012/2011%72.21انثىاالولعراقٌةلمٌاء حسٌن عالوي جعفراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة2012/2011%71.98انثىاالولعراقٌةوسن سعٌد حسن سلماناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة2012/2011%71.29انثىاالولعراقٌةسجى لطٌف ضاحً عواداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد16
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المسائٌة2012/2011%70.84انثىاالولعراقٌةمزدة علً امٌن علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة2012/2011%69.59انثىاالولعراقٌةعالٌة عبد الجلٌل اسماعٌل عبد السالماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة2012/2011%69.53انثىاالولعراقٌةشٌماء علً رشك منخًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة2012/2011%32.67انثىالثانً عراقٌةورود قاسم صالح جواد اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة2012/2011%69.29انثىاالولعراقٌةهناء مجٌد خضٌر ضٌداناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة2012/2011%68.84انثىاالولعراقٌةمٌساء عباس عبد هللا ضٌغماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة2012/2011%68 ،472انثىالثانً عراقٌةالشٌماء محمد حمٌد محمد اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة2012/2011%39.97انثىالثانً عراقٌةشٌماء سامً حسٌن داود اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد24

المسائٌة2012/2011%68.16انثىاالولعراقٌةدعاء محمد طاهر جعفراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة2012/2011%68.07انثىاالولعراقٌةهبة صالح محمد شاللاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة2012/2011%67.66انثىاالولعراقٌةبسمة احسان هادي هندياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة2012/2011%591،67انثىالثانً عراقٌةسالً عبد الكرٌم ثابت حمود اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة2012/2011%67.30انثىاالولعراقٌةاصٌل عبد الواحد طعمة علواناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة2012/2011%67.12انثىاالولعراقٌةمنى محمد علً حبٌباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد30

المسائٌة2012/2011%670،66انثىالثانً عراقٌةهالة ابراهٌم عبود محمد اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد31

المسائٌة2012/2011%66.39انثىاالولعراقٌةرنا جاسم محمد فارساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد32

المسائٌة2012/2011%65.93انثىاالولعراقٌةاسراء خٌون علك غٌالناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد33

المسائٌة2012/2011%921،65انثىالثانً عراقٌةسندس عباس ابراهٌم مطر اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد34

المسائٌة2012/2011%65.90انثىاالولعراقٌةاسراء مجٌد رشٌد حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد35

المسائٌة2012/2011%65.74انثىاالولعراقٌةاٌمان ٌحٌى قاسم منصوراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد36

المسائٌة2012/2011%65.05انثىاالولعراقٌةسهى كمال عبد الرضا عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد37

المسائٌة2012/2011%64.95انثىاالولعراقٌةنسرٌن فراس عبد الحسن مجٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد38

المسائٌة2012/2011%394،64انثىالثانً عراقٌةزٌنب جواد كاظم حسن اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد39
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المسائٌة2012/2011%64.25انثىاالولعراقٌةزهراء جعفر نوري جعفراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد40

المسائٌة2012/2011%64.12انثىاالولعراقٌةنسرٌن محمد علً عثمان علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد41

المسائٌة2012/2011%993،63انثىالثانً عراقٌةفاطمة محمد احمد صالح اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد42

المسائٌة2012/2011%63.91انثىاالولعراقٌةهالة سامً فخري عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد43

المسائٌة2012/2011%63.80انثىاالولعراقٌةازهار احمد محمود ٌونساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد44

المسائٌة2012/2011%726،63انثىالثانً عراقٌةاٌثار جرٌان سرحان عباس اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد45

المسائٌة2012/2011%63.62انثىاالولعراقٌةبتول محمد علً حبٌباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد46

المسائٌة2012/2011%573،63انثىالثانً عراقٌةنور علً ناصر تركً اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد47

المسائٌة2012/2011%63.44انثىاالولعراقٌةصبا حمزة كاظم هندياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد48

المسائٌة2012/2011%63.24انثىاالولعراقٌةنسرٌن عواد عبد عبد الحسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد49

المسائٌة2012/2011%795،62انثىالثانً عراقٌةروٌدة غازي فٌصل خلف اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد50

المسائٌة2012/2011%62.54انثىاالولعراقٌةطٌبة انور عبد الحمٌد عطٌةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد51

المسائٌة2012/2011%62.48انثىاالولعراقٌةزهراء غازي نعمة شباراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد52

المسائٌة2012/2011%416،62انثىالثانً عراقٌةهاجر حسٌن جاسم حالوب اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد53

المسائٌة2012/2011%62.07انثىاالولعراقٌةاشواق علً محسن شرٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد54

المسائٌة2012/2011%979،61انثىالثانً عراقٌةزهراء عبد الكرٌم عبد عون جبر اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد55

المسائٌة2012/2011%61.72انثىاالولعراقٌةنور ثامر ناجً محٌسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد56

المسائٌة2012/2011%61640انثىالتكمٌلًعراقٌةزٌنب عالء حسٌن عبد علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد57

المسائٌة2012/2011%602،61انثىالثانً عراقٌةاوفى حسن مندٌل حسن اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد58

المسائٌة2012/2011%61.47انثىاالولعراقٌةصفا عماد فاضل صالحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد59

المسائٌة2012/2011%084،61انثىالثانً عراقٌةٌسر مازن شاكر عودة اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد60

المسائٌة2012/2011%798،60انثىالثانً عراقٌةانتصار محمد خضٌر عباس اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد61

المسائٌة2012/2011%795،60انثىالثانً عراقٌةزٌنب سعٌد حمٌد دوح اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد62
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المسائٌة2012/2011%587،60انثىالثانً عراقٌةصفاء مجٌد خلف حسن اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد63

المسائٌة2012/2011%552،60انثىالثانً عراقٌةهدى مناف جابر طاهر اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد64

المسائٌة2012/2011%644،59انثىالثانً عراقٌةنوار مجٌد حسٌن محمد اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد65

المسائٌة2012/2011%777،58انثىالثانً عراقٌةسارة صالح محمد زبون اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد66

المسائٌة2012/2011%576،58انثىالثانً عراقٌةانعام سعدي حسن علً اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد67

المسائٌة2012/2011%57589انثىالتكمٌلًعراقٌةمرٌم فاضل سالم عبد علً اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد68

المسائٌة2012/2011%56921انثىالتكمٌلًعراقٌةشٌماء عبد الرزاق نوري فٌروزاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد69


