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الصباحٌة81.482006/2005الدور االولانثىعراقٌةوسن رحٌم عبد العباس التارٌخالتربٌة للبناتبغداد 1

الصباحٌة79.282006/2005الدور االولانثىعراقٌةرونق ٌوسف عبد هللاالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 2

الصباحٌة79.222006/2005الدور االولانثىعراقٌةزهراء عبد عصوادالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 3

الصباحٌة75.352006/2005الدور االولانثىعراقٌةاسراء حسٌن علٌويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 4

الصباحٌة75.32006/2005الدور االولانثىعراقٌةحنان غدٌر عكضالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 5

الصباحٌة74.522006/2005الدور االولانثىعراقٌةجنان اسماعٌل جري التارٌخالتربٌة للبناتبغداد 6

الصباحٌة74.282006/2005الدور االولانثىعراقٌةهدى عدنان مهدي التارٌخالتربٌة للبناتبغداد 7

الصباحٌة73.62006/2005الدور االولانثىعراقٌةنور عبد الرسول محمد التارٌخالتربٌة للبناتبغداد 8

الصباحٌة73.412006/2005الدور االولانثىعراقٌةاسماء جمٌل راضً التارٌخالتربٌة للبناتبغداد 9

الصباحٌة73.072006/2005الدور االولانثىعراقٌةهند ٌوسف عباس التارٌخالتربٌة للبناتبغداد 10

الصباحٌة72.852006/2005الدور االولانثىعراقٌةسٌناء رجب خمٌسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 11

الصباحٌة72.652006/2005الدور االولانثىعراقٌةسندس مؤٌد صفوكالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 12

الصباحٌة71.472006/2005الدور االولانثىعراقٌةرشا فائز سهمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 13

الصباحٌة71.262006/2005الدور االولانثىعراقٌةشٌماء نمٌر ثامر التارٌخالتربٌة للبناتبغداد 14

الصباحٌة71.22006/2005الدور االولانثىعراقٌةسهام ساهً عٌدانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 15

الصباحٌة71.122006/2005الدور االولانثىعراقٌةرشا فائق طهالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 16

الصباحٌة70.752006/2005الدور االولانثىعراقٌةصفاء ضٌاء محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 17

الصباحٌة70.612006/2005الدور االولانثىعراقٌةعالٌة سعدي رشٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 18

الصباحٌة70.272006/2005الدور االولانثىعراقٌةحوراء حسٌن علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 19

الصباحٌة69.952006/2005الدور االولانثىعراقٌةسراب جفات عودة التارٌخالتربٌة للبناتبغداد 20

الصباحٌة69.82006/2005الدور االولانثىعراقٌةشٌماء خالد محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 21

الصباحٌة69.042006/2005الدور االولانثىعراقٌةزٌنب احمد حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 22

الصباحٌة68.572006/2005الدور االولانثىعراقٌةندى جبار عبد الرضاالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 23
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الصباحٌة68.562006/2005الدور االولانثىعراقٌةنغم عبد السالم خضٌرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 24

الصباحٌة67.252006/2005الدور االولانثىعراقٌةلمٌاء عرٌب زغٌرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 25

الصباحٌة67.212006/2005الدور االولانثىعراقٌةاالء عبد النبً والًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 26

الصباحٌة67.122006/2005الدور االولانثىعراقٌةسهام مناحً ٌاسرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 27

الصباحٌة66.412006/2005الدور االولانثىعراقٌةرشا جمال عمرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 28

الصباحٌة65.532006/2005الدور االولانثىعراقٌةرشا غازي محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 29

الصباحٌة65.112006/2005الدور االولانثىعراقٌةمنى محمد عبد حماديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 30

الصباحٌة65.112006/2005الدور االولانثىعراقٌةمنال محسن سلمانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 31

الصباحٌة63.972006/2005الدور االولانثىعراقٌةانوار ابراهٌم مهدي التارٌخالتربٌة للبناتبغداد 32

الصباحٌة63.212006/2005الدور االولانثىعراقٌةسناء حمٌد رشٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 33

الصباحٌة62.82006/2005الدور االولانثىعراقٌةرشا نوري حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 34

الصباحٌة62.742006/2005الدور االولانثىعراقٌةنور محمد علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 35

الصباحٌة62.72006/2005الدور االولانثىعراقٌةغادة علً عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 36

الصباحٌة62.352006/2005الدورالثانًانثىعراقٌةاسراء مهدي مجٌد التارٌخالتربٌة للبناتبغداد 37

الصباحٌة62.352006/2005الدور االولانثىعراقٌةلمى سلمان ابراهٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 38

الصباحٌة62.292006/2005الدور االولانثىعراقٌةعلٌة طعمة محٌبسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 39

الصباحٌة61.322006/2005الدور االولانثىعراقٌةعلٌاء كامل جبارةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 40

الصباحٌة61.12006/2005الدور االولانثىعراقٌةبرشٌن ٌاسٌن كاكة عبد هللا التارٌخالتربٌة للبناتبغداد 41

الصباحٌة59.782006/2005الدور االولانثىعراقٌةحنان عبد االمٌر بنٌان التارٌخالتربٌة للبناتبغداد 42

الصباحٌة59.522006/2005الدور االولانثىعراقٌةنور ماجد علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 43

الصباحٌة58.692006/2005الدور االولانثىعراقٌةسجى عصام حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 44

الصباحٌة57.32006/2005الدور الثانًانثىعراقٌةعتاب حسن كرٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 45

الصباحٌة57.042006/2005الدور الثانًانثىعراقٌةوجدان شالً جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 46
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الصباحٌة56.962006/2005الدور الثانًانثىعراقٌةٌسرى علً حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 47

الصباحٌة55.482006/2005الدور الثانًانثىعراقٌةهالة علً احمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 48

الصباحٌة55.142006/2005الدور الثانًانثىعراقٌةخمائل طارق محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد 49
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المسائٌة83.612006/2005األولانثىعراقٌةرٌهام نظر مجد الدٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة80.72006/2005األولانثىعراقٌةلمٌاء صفاء حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة78.242006/2005األولانثىعراقٌةأرٌج كرٌم حمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة75.462006/2005األولانثىعراقٌةحنان عامر محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة73.512006/2005األولانثىعراقٌةنور ثامر علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة73.412006/2005األولانثىعراقٌةسارة مالك حمٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة72.392006/2005األولانثىعراقٌةأالء بدر عبد الحسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة72.032006/2005األولانثىعراقٌةعبٌر سلمان عبدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة71.842006/2005األولانثىعراقٌةسحر صادق جابرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة71.352006/2005األولانثىعراقٌةرؤى سامً محمودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة69.922006/2005األولانثىعراقٌةابتهال احمد سعٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة69.382006/2005األولانثىعراقٌةوئام سعد عبد العزٌزالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة68.872006/2005األولانثىعراقٌةفادٌه جنان طعمهالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد13

المسائٌة68.852006/2005األولانثىعراقٌةانتصار خلٌل شبٌبالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة68.572006/2005األولانثىعراقٌةإٌناس قاسم سالمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد15
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المسائٌة68.562006/2005األولانثىعراقٌةامنة نافع لطٌفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة68.252006/2005األولانثىعراقٌةعلٌاء حسٌن عبد هللاالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة68.032006/2005األولانثىعراقٌةوثقى مظفر زبٌرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة67.192006/2005األولانثىعراقٌةلٌلى عبد االمٌر شهوازالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة66.822006/2005األولانثىعراقٌةسهى عبد هللا محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة66.362006/2005األولانثىعراقٌةرؤى صباح فخريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة66.332006/2005األولانثىعراقٌةهدى سالم عمرانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة65.582006/2005األولانثىعراقٌةزٌنة عبد هللا علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة65.572006/2005األولانثىعراقٌةآٌات عبد الواحد حنونالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد24

المسائٌة65.562006/2005األولانثىعراقٌةمٌساء محمد ناصرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة65.472006/2005األولانثىعراقٌةمنال عبد الواحد حنونالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة65.072006/2005األولانثىعراقٌةابتسام حمزة عبٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة64.922006/2005الثانًانثىعراقٌةأالء محمود سلمانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة64.852006/2005الثانًانثىعراقٌةحنان حسن خلباصالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة64.42006/2005الثانًانثىعراقٌةشٌماء خالد حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد30

المسائٌة64.292006/2005األولانثىعراقٌةدالٌا هشام جمالالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد31

المسائٌة64.062006/2005األولانثىعراقٌةوالء ابراهٌم عالويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد32

المسائٌة63.82006/2005األولانثىعراقٌةتمارا محمود عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد33

المسائٌة63.512006/2005الثانًانثىعراقٌةمروج محمد هاديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد34

المسائٌة63.212006/2005الثانًانثىعراقٌةهناء خٌون الزمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد35

المسائٌة63.092006/2005الثانًانثىعراقٌةهدٌل تانً الٌجالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد36

المسائٌة62.912006/2005األولانثىعراقٌةدٌنا طارق شهابالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد37

المسائٌة62.0192006/2005الثانًانثىعراقٌةصافٌناز مثنى مبدرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد38
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المسائٌة61.972006/2005الثانًانثىعراقٌةنور عبٌد عبد هللاالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد40

المسائٌة61.822006/2005األولانثىعراقٌةسارة جبار نعمةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد41

المسائٌة61.762006/2005األولانثىعراقٌةعالٌة حمٌد كاظمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد42
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المسائٌة61.482006/2005األولانثىعراقٌةسٌماء صبحً ٌونسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد45

المسائٌة61.082006/2005الثانًانثىعراقٌةإٌناس سعد عبد السادةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد46
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المسائٌة60.972006/2005األولانثىعراقٌةنور كرٌم ٌاسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد48

المسائٌة60.782006/2005األولانثىعراقٌةدنٌا غازي كرٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد49
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