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الصباحٌة89,972010/2011الدور االولانثىالعراقٌةبشرى ابراهٌم سلمان ذٌابالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة88,352010/2011الدور االولانثىالعراقٌةانتصار عبد عون محسن حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة85,592010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور عبود كنبرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة83,812010/2011الدور االولانثىالعراقٌةحالل اٌدام بجاي دحامالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة82,752010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء ضرار جاسم سلمانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة81,712010/2011الدور االولانثىالعراقٌةبٌادر مجٌد جبر جودةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة81,422010/2011الدور االولانثىالعراقٌةتٌسٌر صالح مهدي حمودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة80,452010/2011الدور االولانثىالعراقٌةعامرة عبد الحسٌن مطلك كرٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة80,102010/2011الدور االولانثىالعراقٌةانعام حنون مٌس عودةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة79,672010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنب مثنى محمد ابراهٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة79,012010/2011الدور االولانثىالعراقٌةندى صالح ٌوسف جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة78,642010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرجاء عبداالله ابراهٌم خضٌرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة78,442010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة حسن جاسم شٌالالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة77,972010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرنا محمد تركً حبٌبالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة77,792010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرسل عبد االمٌر هادي مهديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة77,852010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرسل حمٌد مطلب حاذورالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة77,572010/2011الدور االولانثىالعراقٌةبان علً حمد سلمانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة77,532010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء عادل عٌدان خلٌلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة77,182010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهدٌل مهدي عبد عنبرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة77,072010/2011الدور االولانثىالعراقٌةعال عباس خزعل محٌبسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة76,872010/2011الدور االولانثىالعراقٌةحوراء كاظم عبدهللا النجمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة76,862010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور هٌثم عبد الكرٌم الفًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة76,102010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاٌالف صالح رشٌد سعٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد23
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الصباحٌة75,562010/2011الدور االولانثىالعراقٌةكفاح صكر ناصر عبد الحسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد24

الصباحٌة75,512010/2011الدور االولانثىالعراقٌةردٌنة حسن علٌوي عبدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة75,392010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسلوى عبد برٌسم خنجرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة75,332010/2011الدور االولانثىالعراقٌةازهار هاتف عبٌد جابرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة75,202010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء منٌر عبد العباس محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة74,832010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة عبد الكاظم جواد كاظمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة74,732010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء سالم اسماعٌل ابراهٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة74,142010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنهلة نوار مهبول دواحالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة73,712010/2011الدور االولانثىالعراقٌةازهار عبد المجٌد حمود كرديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة73,402010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور عبد العزٌز صالح لطٌفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة73,382010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسراء جعفر حسن كاظمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة72,382010/2011الدور االولانثىالعراقٌةصفا محمد ٌوسف حنظلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة72,282010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة مهدي كامل نجمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة72,222010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرٌا حمدان محمد دفلةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة72,172010/2011الدور االولانثىالعراقٌةجنان عودة عسكر صحنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة71,592010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنب سعد محمد عبد كرٌمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة71,552010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهند مزهر هاشم عبد اللطٌفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة71,102010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاوراس اسماعٌل خلٌل مهديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة71,062010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاحالم عبد علً رشٌد عبد علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة70,712010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهبة صباح خٌون محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة70,262010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرفل سالم سلطان ٌوسفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة69,932010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنب عبد الرضا باقر حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة69,792010/2011الدور االولانثىالعراقٌةعذراء جبر صكبان جارهللاالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد46
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الصباحٌة69,452010/2011الدور االولانثىالعراقٌةروٌدة احمد شهاب حماديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة69,362010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنورا رائد حسٌن علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد48

الصباحٌة69,182010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرشا عبد محمد لفتةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة69,122010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسندس حامد سعود جارهللاالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة69,022010/2011الدور االولانثىالعراقٌةفاطمة علً حسٌن محمودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة68,872010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة خلٌل ابراهٌم حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة68,792010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة ماجد سعٌد غرٌبالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة68,782010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسهى عزٌز حواس محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة68,672010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة جاسم محمد نجمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة68,472010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهٌام لوثر عبد ٌحٌىالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة68,182010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسماء جاسم محمد عبد الحسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة68,062010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزهراء ولٌد احمد عزتالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة67,882010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسراء ولٌد احمد عزتالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة67,802010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهند محمد علً عباس عبد الحسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة672092010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنة مزهر نعمة عمرانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة672022010/2011الدور االولانثىالعراقٌةغٌداء جلوب خضٌر محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد62

الصباحٌة67,092010/2011الدور االولانثىالعراقٌةصفا قٌس خضٌر محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد63

الصباحٌة66,852010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرؤى اسماعٌل ابراهٌم محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد64

الصباحٌة66,762010/2011الدور االولانثىالعراقٌةوداد علً حمود صنهٌرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد65

الصباحٌة66,672010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة موسى علً جوادالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد66

الصباحٌة66,232010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرٌم لٌث كرٌم لطٌفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد67

الصباحٌة66,222010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور خٌري فٌصل شاهرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد68

الصباحٌة66,002010/2011الدور االولانثىالعراقٌةامانً محمد عبٌد الشرجًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد69
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الصباحٌة65,762010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور صبحً سالم عبد الحسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد70

الصباحٌة65,702010/2011الدور االولانثىالعراقٌةامانً علً حسٌن علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد71

الصباحٌة65,222010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرباب عبد الجبار مطشر خضٌرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد72

الصباحٌة63,982010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسحر حسٌن عبٌد محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد73

الصباحٌة63,892010/2011الدور االولانثىالعراقٌةعلٌاء موفق داود سلمانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد74

الصباحٌة63,532010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور ولٌد فرٌد زكًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد75

الصباحٌة63,342010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسراب اركان عبدهللا محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد76

الصباحٌة62,982010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسراء احمد شاكر جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد77

الصباحٌة62,962010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاٌناس خالد عباس كرٌديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد78

الصباحٌة62,932010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسراء حسن حمٌد عذابالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد79

الصباحٌة62,872010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهند علً عباس عطٌويالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد80

الصباحٌة62,352010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاٌالف كرٌم نشمً ناصرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد81

الصباحٌة62,282010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدنٌا حمودي حسن سلمانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد82

الصباحٌة62,122010/2011الدور االولانثىالعراقٌةودٌان جرٌان سرحان عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد83

الصباحٌة61,962010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرغده محمد حسٌن فتاحالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد84

الصباحٌة61,892010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهبة جاسم حمٌد فتاحالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد85

الصباحٌة61,192010/2011الدور االولانثىالعراقٌةٌاسمٌن استبرق حمٌد خماسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد86

الصباحٌة61,022010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنب نبٌل مسلم عوٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد87

الصباحٌة60,812010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهند  محمد عبٌد فجرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد88

الصباحٌة60,652010/2011الثانًانثىالعراقٌةبلسم نهاد حمٌد رشٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد89

الصباحٌة60,512010/2011الثانًانثىالعراقٌةهدى ابراهٌم عبد كاظم رسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد90

الصباحٌة60,482010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنة اسماعٌل عبدهللا احمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد91
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الصباحٌة59,472010/2011الثانًانثىالعراقٌةوداد ٌاسٌن ابراهٌم عٌسىالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد94
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الصباحٌة56,852010/2011الثانًانثىالعراقٌةاالء ماهر جمال طاهرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد100
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المسائٌة60,262010/2011االولانثىالعراقٌةبنان مظهر حسن علوانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد1


