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2008\86,552007االولانثىالعراقٌةانفال عصام اسماعٌلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد1

2008\83,242007االولانثىالعراقٌةابتسام جبر منهلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد2

2008\80,892007االولانثىالعراقٌةشٌماء حامد حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد3

2008\80,822007االولانثىالعراقٌةبٌداء عبد الحسن رداماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد4

2008\80,232007االولانثىالعراقٌةمٌسم عبد الحسن حٌدر اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد5

2008\78,452007االولانثىالعراقٌةنهى عبد الكاظم كاطعاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد6

2008\77,782007االولانثىالعراقٌةابتهال محمود حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد7

2008\77,362007االولانثىالعراقٌةهبة حسن عزٌزاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد8

2008\77,22007االولانثىالعراقٌةنجالء محسن فلٌحاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد9

2008\76,782007االولانثىالعراقٌةمروة فاضل جعفراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد10

2008\76,382007االولانثىالعراقٌةفضٌلة مزعل حمٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد11

2008\75,022007االولانثىالعراقٌةمرٌم عبد هللا احمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد12

مسائً 2008\74,682007االولانثىالعراقٌةاسراء عادل انوراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد13

2008\74,662007االولانثىالعراقٌةمٌسون حافظ محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد14

2008\74,442007االولانثىالعراقٌةزٌنب جعفر محسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد15

2008\73,532007االولانثىالعراقٌةشٌماء محمد شرٌفاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد16

2008\73,392007االولانثىالعراقٌةزمن صاحب مهدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد17

2008\73,092007االولانثىالعراقٌةسجا جبار عبٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد18

2008\73,032007االولانثىالعراقٌةهدٌل عباس عبد هللااللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد19

2008\72,512007االولانثىالعراقٌةسراب مطٌر ٌوسف اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد20

2008\72,162007االولانثىالعراقٌةزٌنة فرحان كرٌماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد21

2008\72,142007االولانثىالعراقٌةزٌنة صباح حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد22

2008\72,082007االولانثىالعراقٌةهدى نجم عبد خضٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد23
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2008\71,012007االولانثىالعراقٌةرواء جواد كاظماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد24

2008\70,772007االولانثىالعراقٌةفردوس حمٌد جاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد25

2008\70,502007االولانثىالعراقٌةزهراء شاكر فاضلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد26

2008\70,492007االولانثىالعراقٌةنبراس خلٌل ابراهٌماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد27

2008\70,342007االولانثىالعراقٌةحنان صالح محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد28

2008\70,142007االولانثىالعراقٌةامنة عبد عودة مهدي اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد29

2008\69,852007االولانثىالعراقٌةزٌنة شاٌع خلٌلاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد30

2008\69,602007االولانثىالعراقٌةسجى محمود عبد هللااللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد31

2008\69,262007االولانثىالعراقٌةهدى عجٌل برٌسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد32

2008\69,122007االولانثىالعراقٌةمرٌم محمود جاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد33

2008\69,112007االولانثىالعراقٌةصفاء عبد المنعم احمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد34

2008\68,892007االولانثىالعراقٌةسرى ماجد عبٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد35

2008\68,762007الثانًانثىالعراقٌةاٌات مزهر حسون اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد36

2008\68,692007االولانثىالعراقٌةعلٌاء باسم فخرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد37

2008\68,642007االولانثىالعراقٌةرباب حسن حمادياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد38

2008\68,582007االولانثىالعراقٌةجنان رحمان عباساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد39

2008\68,332007االولانثىالعراقٌةانوار عبد الكرٌم خلفاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد40

2008\66,832007  االولانثىالعراقٌةفادٌة جبار عنفوصاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد41

مسائً 2008\66,832007االولانثىالعراقٌةاٌناس خضٌر عودة اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد42

2008\66,512007االولانثىالعراقٌةنورس عبد هللا رشٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد43

2008\66,432007الثانًانثىالعراقٌةابتسام انعٌم جاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد44

2008\66,372007االولانثىالعراقٌةغٌداء قٌس جلوباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد45

مسائ2008ً\66,132007 االولانثىالعراقٌةسمارة نوري عطوفاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد46
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2008\65,852007االولانثىالعراقٌةرغد عادل كتاباللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد47

2008\65,092007االولانثىالعراقٌةندى مهدي سالماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد48

2008\64,932007االولانثىالعراقٌةبٌان مبدر سعوداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد49

2008\64,922007االولانثىالعراقٌةسرور عبد االمٌر شرٌفاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد50

2008\64,432007االولانثىالعراقٌةافراح كاظم سمٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد51

2008\63,992007االولانثىالعراقٌةوسن مصطفى صبٌحاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد52

2008\63,942007االولانثىالعراقٌةمروى محمد عبوداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد53

2008\63,162007االولانثىالعراقٌةوفاء فاضل محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد54

2008\62,922007االولانثىالعراقٌةاسراء قاسم محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد55

2008\62,842007االولانثىالعراقٌةزهراء سعد خضٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد56

2008\62,722007االولانثىالعراقٌةانتصار حمد جمعةاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد57

2008\62,442007االولانثىالعراقٌةاشواق محً بربوتًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد58

2008\2007 62,4االولانثىالعراقٌةمروة محمد عبد علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد59

2008\61,652007الثانًانثىالعراقٌةسجى صادق حسناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد60

2008\61,592007الثانًانثىالعراقٌةزٌنب سالم محمداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد61

2008\60,322007االولانثىالعراقٌةنجالء عبد الواحد اسكندراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد62

2008\60,322007االولانثىالعراقٌةاسراء مهدي عباساللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد63

2008\60,232007الثانًانثىالعراقٌةشٌماء حنٌن منصراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد64

2008\59,862007االولانثىالعراقٌةٌاسمٌن ضرار جاسماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد65

2008\58,892007الثانًانثىالعراقٌةنور فوزي أكرماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد66

2008\58,682007االولانثىالعراقٌةرٌام فوزي مطشراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد67

2008\58,402007االولانثىالعراقٌةورود عبد الزهرة كاطعاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد68

2008\58,142007االولانثىالعراقٌةبحار حاتم خضٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد69
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2008\58,062007االولانثىالعراقٌةجنان هادي عبٌداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد70

2008\57,822007االولانثىالعراقٌةنور فاروق علًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد71

2008\57,432007الثانًانثىالعراقٌةنغم علً عبداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد72

2008\55,812007االولانثىالعراقٌةنور سعدي حسٌناللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد73

2008\55,612007االولانثىالعراقٌةدانٌة عبد الهادي عبدهللااللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد74

2008\54,992007الثانًانثىالعراقٌةشكرٌة محمود خلفاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد75


