
الدراسة سنة التخرجالمعدلالجنسالدور الجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2013-94.782012الدور االولأنثىعراقٌةاسراء مجٌد طه علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة2013-92.912012الدور االولأنثىعراقٌةهبة نصر هللا محمد صالحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة2013-89.922012الدور االولأنثىعراقٌةسندس ٌاس خضٌر طعاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة2013-86.982012الدور االولأنثىعراقٌةإزهار صالح جواد فحلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة2013-86.162012الدور االولأنثىعراقٌةأسٌل عالء باقر عزٌزاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة2013-85.762012الدور االولأنثىعراقٌةزٌنة طارق معجون أحمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة2013-85.642012الدور االولأنثىعراقٌةسارة اسماعٌل ابراهٌم محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة2013-85.432012الدور االولأنثىعراقٌةاالء علً محمود خلفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة2013-85.292012الدور االولأنثىعراقٌةاٌة علً عمر طهاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة2013-84.812012الدور االولأنثىعراقٌةغصون محمود نعمان عاشوراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة2013-82.872012الدور االولأنثىعراقٌةحنٌن وجدي صبٌح حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة2013-82.872012الدور االولأنثىعراقٌةدعاء حسٌن حمودي علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة2013-82.152012الدور االولأنثىعراقٌةغادة محمد داود عبد الحسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة2013-81.342012الدور االولأنثىعراقٌةسجا ناجً عبد الرضا غافلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة2013-80.132012الدور االولأنثىعراقٌةهدى جبار إبراهٌم ظاهراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة2013-79.502012الدور االولأنثىعراقٌةإنصاف جاسم عٌاي كشمٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة2013-79.142012الدور االولأنثىعراقٌةعذراء فاضل جٌاد حمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة2013-79.012012الدور االولأنثىعراقٌةلهٌب نزار صباح نجماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة2013-78.822012الدور االولأنثىعراقٌةسرى حسن عبد الهادي سلماناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة2013-78.252012الدور االولأنثىعراقٌةهبة هاشم قاسم سلماناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة2013-78.152012الدور االولأنثىعراقٌةدالٌا محمد عبد المنعم عبد الرزاقاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة2013-77.382012الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب صالح الدٌن عبد القادر عبد الحافظاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة2013-77.102012الدور االولأنثىعراقٌةهند رعد حبٌب جواداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد23
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الصباحٌة2013-77.062012الدور االولأنثىعراقٌةنور سعدون خضٌر عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد24

الصباحٌة2013-76.852012الدور االولأنثىعراقٌةضحى غانم حمٌد إبراهٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة2013-76.812012الدور االولأنثىعراقٌةأسماء عدنان خماس مطراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة2013-76.452012الدور االولأنثىعراقٌةنور قاسم حسن محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة2013-75.992012الدور االولأنثىعراقٌةإسراء عودة هراط خاجًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة2013-75.742012الدور االولأنثىعراقٌةٌاسمٌن عامر خلف جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة2013-74.432012الدور االولأنثىعراقٌةتقى ٌاسٌن علً عبٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة2013-74.432012الدور االولأنثىعراقٌةبسمة عبد الفتاح عمر محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة2013-74.062012الدور االولأنثىعراقٌةغفران فاضل فرحان شتالاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة2013-73.962012الدور االولأنثىعراقٌةعال صالح حمزة كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة2013-73.792012الدور االولأنثىعراقٌةمنى علً محمد حبٌباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة2013-73.372012الدور االولأنثىعراقٌةنورا سعد حسن عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة2013-73.122012الدور االولأنثىعراقٌةرانٌا عاٌد جسام طعمةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة2013-72.932012الدور االولأنثىعراقٌةدعاء خضٌر علً مطٌلباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة2013-72.762012الدور االولأنثىعراقٌةمنى عبد الشرٌف جاسم مشرياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة2013-72.102012الدور االولأنثىعراقٌةسرى حامد توفٌق جواداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة2013-72.012012الدور االولأنثىعراقٌةسارة حمٌد علً شاللاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة2013-71.782012الدور االولأنثىعراقٌةشهد غانم حمٌد إبراهٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة2013-71.592012الدور االولأنثىعراقٌةرباب سعد عبد الرضا عاصًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة2013-70.632012الدور االولأنثىعراقٌةودق كرٌم عبد الرضا ضاحًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة2013-70.422012الدور االولأنثىعراقٌةدٌنا وائل صدٌق سلٌماناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة2013-69.802012الدور االولأنثىعراقٌةفاطمة صفاء حواس محلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة2013-69.362012الدور االولأنثىعراقٌةسجى غانم محمود عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد46
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الصباحٌة2013-68.942012الدور االولأنثىعراقٌةتمارة عباس علً كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة2013-68.542012الدور االولأنثىعراقٌةسرى سالم خلٌفة علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد48

الصباحٌة2013-68.292012الدور االولأنثىعراقٌةمروة ابراهٌم حسن علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة2013-68.152012الدور االولأنثىعراقٌةسارة نعٌم عباس صبرياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة2013-68.102012الدور االولأنثىعراقٌةفاطمة عباس فاضل عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة2013-67.972012الدور االولأنثىعراقٌةشذى حلٌم شاكر عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة2013-67.832012الدور االولأنثىعراقٌةهالة صادق ٌاسٌن محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة2013-67.612012الدور االولأنثىعراقٌةرشا محسن خضٌر عبوداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة2013-67.592012الدور االولأنثىعراقٌةعائشة علً عبد الرحمن ناصراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة2013-67.572012الدور الثانًأنثىعراقٌةجنان عدنان حمادي اسماعٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة2013-67.382012الدور االولأنثىعراقٌةآالء حمٌد جاسم محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة2013-67.342012الدور االولأنثىعراقٌةرغد سعدون عبد شحاذةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة2013-67.272012الدور االولأنثىعراقٌةمرٌم محمد علً عبد الكرٌم قدورياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة2013-67.042012الدور االولأنثىعراقٌةدعاء حسن حمزة جدوعاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة2013-67.002012الدور االولأنثىعراقٌةصفا كفاح مجٌد عبد المجٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة2013-66.812012الدور االولأنثىعراقٌةتمارة فارس محمد إبراهٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد62

الصباحٌة2013-66.582012الدور االولأنثىعراقٌةفاطمة عبد األمٌر حسٌن عالوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد63

الصباحٌة2013-66.342012الدور االولأنثىعراقٌةرهام راضً سلطان حمٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد64

الصباحٌة2013-65.562012الدور االولأنثىعراقٌةحال شهاب احمد خمٌساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد65

الصباحٌة2013-65.332012الدور الثانًأنثىعراقٌةمنار محمد علً نجم عبد الرضااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد66

الصباحٌة2013-64.792012الدور الثانًأنثىعراقٌةزٌنب سعد محمد مهدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد67

الصباحٌة2013-64.772012الدور االولأنثىعراقٌةسارة علً حسٌن غازياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد68

الصباحٌة2013-64.742012الدور االولأنثىعراقٌةمرٌم سعدي جدوع ناصراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد69
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الصباحٌة2013-64.722012الدور الثانًأنثىعراقٌةرنٌم اكرم مجٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد70

الصباحٌة2013-64.362012الدور الثانًأنثىعراقٌةنسرٌن عبد كاظم رسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد71

الصباحٌة2013-63.782012الدور الثانًأنثىعراقٌةهبة عبد الكرٌم ٌوسف عبد علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد72

الصباحٌة2013-63.602012الدور االولأنثىعراقٌةهبة ناصر هٌلً حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد73

الصباحٌة2013-63.482012الدور االولأنثىعراقٌةهٌفاء ناجً عبد كرنتًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد74

الصباحٌة2013-63.352012الدور االولأنثىعراقٌةحنان حسٌن غاٌب عزاماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد75

الصباحٌة2013-63.332012الدور االولأنثىعراقٌةسرى قٌس ابراهٌم رمضاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد76

الصباحٌة2013-63.042012الدور الثانًأنثىعراقٌةفاطمة كاطع خلف محارباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد77

الصباحٌة2013-62.842012الدور االولأنثىعراقٌةمرٌم محمد عبد االمٌر كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد78

الصباحٌة2013-62.762012الدور الثانًأنثىعراقٌةسارة ضٌاء حسن رداماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد79

الصباحٌة2013-62.562012الدور االولأنثىعراقٌةنور عاٌد هادي علٌوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد80

الصباحٌة2013-62.322012الدور االولأنثىعراقٌةأسٌل عالء محمود محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد81

الصباحٌة2013-62.242012الدور االولأنثىعراقٌةشهد ستار عبد الرزاق دهاماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد82

الصباحٌة2013-62.212012الدور الثانًأنثىعراقٌةدعاء احمد نجم عبوداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد83

الصباحٌة2013-62.002012الدور االولأنثىعراقٌةحنٌن نبٌل جبر خاجًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد84

الصباحٌة2013-61.792012الدور الثانًأنثىعراقٌةدالٌا والً بٌدة عطٌةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد85

الصباحٌة2013-61.412012الدور االولأنثىعراقٌةتٌسٌر موحان عكار حٌدراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد86

الصباحٌة2013-60.832012الدور الثانًأنثىعراقٌةهالة عبد السالم فتٌاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد87

الصباحٌة2013-60.782012الدور الثانًأنثىعراقٌةابتهال عبد الرضا متانًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد88

الصباحٌة2013-60.602012الدور الثانًأنثىعراقٌةاقبال سلمان كاظم جبراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد89

الصباحٌة2013-60.432012الدور االولأنثىعراقٌةحنان لٌث طالب علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد90

الصباحٌة2013-60.132012الدور الثانًأنثىعراقٌةنسرٌن علً رشٌد ورشاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد91

الصباحٌة2013-59.832012الدور الثانًأنثىعراقٌةدالٌا علً مزعل راشداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد92
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الصباحٌة2013-59.472012الدور الثانًأنثىعراقٌةسارة عبد الوهاب غازياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد93

الصباحٌة2013-58.772012الدور الثانًأنثىعراقٌةرٌم علً مجٌد حمٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد94

الصباحٌة2013-58.482012الدور الثانًأنثىعراقٌةمروة مؤٌد عبد السادة هاللاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد95

الصباحٌة2013-58.032012الدور الثانًأنثىعراقٌةدعاء ستار نعٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد96

الصباحٌة2013-56.762012الدور الثانًأنثىعراقٌةرسل محمد ذٌاباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد97

الصباحٌة2013-55.572012الدور الثانًأنثىعراقٌةغادة محمود سعٌد عداياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد98
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المسائٌة2013-90.582012الدور االولأنثىعراقٌةسحر محمد عبود عودةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة2013-85.732012الدور االولأنثىعراقٌةهدٌل عبود جاسم علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة2013-84.772012الدور االولأنثىعراقٌةدانٌه درٌد ٌحٌى عباساللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة2013-82.432012الدور االولأنثىعراقٌةسرى ضٌاء ابراهٌم علواناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة2013-81.042012الدور االولأنثىعراقٌةسمر عبد الكرٌم عباس جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة2013-80.852012الدور االولأنثىعراقٌةنور ناظم فتحً علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة2013-79.462012الدور االولأنثىعراقٌةنورس حسن جبار خضٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة2013-77.732012الدور االولأنثىعراقٌةرقٌة عبد الهادي هاشم عبٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة2013-77.512012الدور االولأنثىعراقٌةزهراء رعد فلٌح حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة2013-76.662012الدور االولأنثىعراقٌةسمارة عبد الوهاب عبد الرزاق مرتضىاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة2013-76.122012الدور االولأنثىعراقٌةسوزان ستار فلٌح حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة2013-75.322012الدور االولأنثىعراقٌةعال ربٌع ٌحٌى كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة2013-74.832012الدور االولأنثىعراقٌةسناء جبار محمد موزاناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد13
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المسائٌة2013-74.642012الدور االولأنثىعراقٌةنضال شبل كاظم عطٌوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة2013-74.432012الدور االولأنثىعراقٌةصباح زٌدون سعدون شهاباللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة2013-72.122012الدور االولأنثىعراقٌةأرٌج عباس خضٌر مهدياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة2013-71.882012الدور االولأنثىعراقٌةدعاء عباس ذٌبان صوٌلحاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة2013-70.832012الدور االولأنثىعراقٌةسهام مجٌد كاظم مدافراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة2013-70.712012الدور االولأنثىعراقٌةعال حمٌد سلمان كاظماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة2013-69.832012الدور الثانًأنثىعراقٌةسارة عبد ابراهٌم مهنااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة2013-69.502012الدور االولأنثىعراقٌةعالٌة علً طالل سلٌماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة2013-69.122012الدور االولأنثىعراقٌةضحى جمال عبد هللا عٌسىاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة2013-68.812012الدور االولأنثىعراقٌةشهد ناظم ٌحٌى ناجًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة2013-68.702012الدور االولانثىعراقٌةاٌمان ناظم روٌض خلفاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد24

المسائٌة2013-68.462012الدور االولانثىعراقٌةزٌنب فؤاد كاظم صٌهوداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة2013-68.442012الدور االولانثىعراقٌةهٌدب أسامة ٌاسٌن مجٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة2013-68.282012الدور االولانثىعراقٌةجنان جاسم محمد علواناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة2013-67.682012الدور االولانثىعراقٌةأسماء إحسان علوان عبد هللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة2013-67.172012الدور االولانثىعراقٌةعطاء ثابت محمد حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة2013-67.012012الدور االولانثىعراقٌةسماء محمد فرج خضٌراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد30

المسائٌة2013-66.802012الدور االولانثىعراقٌةصفا مازن بدر مرشداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد31

المسائٌة2013-66.312012الدور االولانثىعراقٌةهدٌل تحسٌن علً مجٌداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد32

المسائٌة2013-66.152012الدور االولانثىعراقٌةبان سمٌر محمد حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد33

المسائٌة2013-64.852012الدور االولانثىعراقٌةرغدة فاضل كاظم علًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد34

المسائٌة2013-64.842012الدور االولانثىعراقٌةدنٌا علوان نعمة دحاماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد35

المسائٌة2013-64.122012الدور االولانثىعراقٌةأسٌل فاضل صالح حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد36
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المسائٌة2013-63.492012الدور الثانًانثىعراقٌةلٌلى احمد علً غزالاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد37

المسائٌة2013-63.352012الدور االولانثىعراقٌةنسرٌن محمد سلمان اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد38

المسائٌة2013-63.292012الدور االولانثىعراقٌةرٌام ولٌد حمٌد مناتًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد39

المسائٌة2013-62.852012الدور االولانثىعراقٌةزٌنب علً رؤوف حموداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد40

المسائٌة2013-62.202012الدور الثانًانثىعراقٌةبتول جوحً عبداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد41

المسائٌة2013-61.892012الدور االولانثىعراقٌةمروة جواد كاظم منصوراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد42

المسائٌة2013-61.842012الدور االولانثىعراقٌةاٌمان عباس تبٌنة عكلةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد43

المسائٌة2013-61.602012الدور الثانًانثىعراقٌةسرور جٌاد شمال فٌاضاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد44

المسائٌة2013-61.492012الدور االولانثىعراقٌةرواء محمد عبد خلف اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد45

المسائٌة2013-60.772012الدور االولانثىعراقٌةفنار علً عبد الكرٌم جلٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد46

المسائٌة2013-60.672012الدور الثانًانثىعراقٌةشهلة ناهً محسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد47

المسائٌة2013-60.442012الدور االولانثىعراقٌةتحرٌر عذٌر مسعود محمود اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد48

المسائٌة2013-60.422012الدور االولانثىعراقٌةزٌنة طارق عبد الجباراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد49

المسائٌة2013-60.202012الدور الثانًانثىعراقٌةدعاء علً نعمةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد50

المسائٌة2013-59.962012الدور االولانثىعراقٌةماري عبد العزٌز محمد اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد51

المسائٌة2013-59.892012الدور االولانثىعراقٌةسارة هجران زٌن العابدٌن طعمةاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد52

المسائٌة2013-59.742012الدور االولانثىعراقٌةرنا فاضل جبار حسناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد53

المسائٌة2013-59.522012الدور الثانًانثىعراقٌةمروة محمد فضٌلاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد54

المسائٌة2013-59.332012الدور االولانثىعراقٌةرنا وفً جاسم بدٌوياللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد55

المسائٌة2013-59.322012الدور الثانًانثىعراقٌةهند سوري احمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد56

المسائٌة2013-59.192012الدور الثانًانثىعراقٌةنور فؤاد محمد حسن جعفر اللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد57

المسائٌة2013-58.982012الدور الثانًانثىعراقٌةمها طارق مروح حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد58

المسائٌة2013-58.592012الدور الثانًانثىعراقٌةشٌماء فائق جابراللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد59
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المسائٌة2013-57.942012الدور الثانًانثىعراقٌةنجوان عبد الكرٌم جاسماللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد60

المسائٌة2013-56.892012الدور االولانثىعراقٌةدعاء عبد الواحد مسلم عبدهللااللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد61

المسائٌة2013-56.742012الدور الثانًانثىعراقٌةسرى محمد رضا حسٌناللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد62

المسائٌة2013-55.882012الدور الثانًانثىعراقٌةرقٌة نبٌل محمداللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد63

المسائٌة2013-55.672012الدور الثانًانثىعراقٌةاٌة كاظم عجمًاللغة االنكلٌزٌةالتربٌة للبناتبغداد64


