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الصباحٌة85.372010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء عٌدان عبد هللاعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة81.722010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزهراء صالح فتاحعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة80.362010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاٌة فاخر حسٌنعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة79.092010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور كرٌم جفٌتعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة78.172010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنضال جرو كاظمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة78.022010/2011الدور االولانثىالعراقٌةوئام فوزي حسٌنعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة77.822010/2011الدور االولانثىالعراقٌةوئام عبد الكرٌم موسىعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة77.722010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدنٌا ماجد كاظمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة77.372010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة محمد عبد هللاعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة76.972010/2011الدور االولانثىالعراقٌةامٌل جابر عنادعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة75.662010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء صفاء شاكرعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة75.152010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهدٌه سلمان حمدانعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة73.762010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسمر عبد االمٌر عبد الرحٌمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة73.72010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرشا حسن عٌسىعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة73.432010/2011الدور االولانثىالعراقٌةٌسرى جاسم محمدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة73.232010/2011الدور االولانثىالعراقٌةصابرٌن كرٌم كاظمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة71.532010/2011الدور االولانثىالعراقٌةانفال فاضل حسٌنعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة70.92010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنرمٌن عبد العادل نباتعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة70.742010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسمرحسٌن جار هللاعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة70.182010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهدٌل مزهر علًعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة70.042010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنورا محمد جعازعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة69.552010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمٌرفت ستار طلبعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة69.292010/2011الدور االولانثىالعراقٌةندى سعد فؤادعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد23
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الصباحٌة69.272010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرؤى طالب حسانًعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد24

الصباحٌة69.142010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة خمٌس حمٌدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة68.552010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمٌسم حسٌن نصٌفعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة68.482010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمرٌم محمد سعٌدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة67.572010/2011الثانًانثىالعراقٌةعفاف مصطفى ٌاسٌنعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة67.112010/2011الدور االولانثىالعراقٌةضمٌاء عبد الحسٌن عبٌدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة66.532010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاالء ابراهٌم حسٌنعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة66.242010/2011الدور االولانثىسورٌةمها خضر عواد العلًعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة65.8912010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة نجم عبد النبًعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة65.892010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشٌماء علوان حسونعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة65.832010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدنٌا رزاق كرٌمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة65.762010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمٌناء ثامر محمدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة65.672010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسماء احمد هاملعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة65.192010/2011الثانًانثىالعراقٌةرغدة ولٌد داودعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة65.12010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاٌه عثمان محمودعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة65.062010/2011الدور االولانثىالعراقٌةغفران حسٌن عمرانعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة64.952010/2011الدور االولانثىالعراقٌةبٌداء حكٌم حمودعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة64.812010/2011الدور االولانثىالعراقٌةصابرٌن عبد الحسٌن جاسمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة64.612010/2011الدور االولانثىفلسطٌنٌةسٌرٌن خضر احمدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة64.192010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء فاضل عبد الجلٌلعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة63.962010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشهد رضوان كرٌمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة63.722010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدالل جاسم محمدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة63.42010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور هادي محمدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد46
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الصباحٌة63.392010/2011الثانًانثىالعراقٌةرشا هشام منصورعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة62.512010/2011الدور االولانثىالعراقٌةعذراء ازوٌر كرٌدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد48

الصباحٌة62.52010/2011الدور االولانثىالعراقٌةانتصار خضٌر شٌاععلم النفسالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة62.382010/2011الدور االولانثىالعراقٌةتٌسٌر عبد الباقً حسٌنعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة62.362010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاٌالف فاٌق مهديعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة62.242010/2011الدور االولانثىالعراقٌةفرح محمود سلمانعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة62.112010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمٌساء رزاق عباسعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة62.12010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاالء قاسم نافلعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة61.972010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنب كامل سعٌدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة61.562010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسلوى امٌل شاكرعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة61.452010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرشا سعدون خضٌرعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة61.22010/2011الثانًانثىالعراقٌةرفقة خضٌر علٌويعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة61.12010/2011الثانًانثىالعراقٌةسارة صادق كاظمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة60.792010/2011الدور االولانثىالعراقٌةحوراء عبد الحمٌدعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة60.542010/2011الثانًانثىالعراقٌةسوزان عصمت داودعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة60.382010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء فوزي عبد الكرٌمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد62

الصباحٌة60.222010/2011الدور االولانثىالعراقٌةخالدة حسٌن علوانعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد63

الصباحٌة60.062010/2011الثانًانثىالعراقٌةسراب علً حسنعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد64

الصباحٌة59.882010/2011الدور االولانثىالعراقٌةجمٌلة محسن زاملعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد65

الصباحٌة59.562010/2011الثانًانثىالعراقٌةصابرٌن علً كمالعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد66

الصباحٌة59.292010/2011الدور االولانثىالعراقٌةعلٌاء حمادي حمودعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد67

الصباحٌة57.822010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنب ناطق اسماعٌلعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد68

الصباحٌة57.672010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرؤى عماد صالحعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد69
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الصباحٌة57.412010/2011الثانًانثىالعراقٌةشهد خٌر هللا  جبرعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد70

الصباحٌة54.882010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسٌل عبد الوهاب سلٌمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد71

الصباحٌة54.382010/2011الثانًانثىالعراقٌةاٌة فؤاد جاسمعلم النفسالتربٌة للبناتبغداد72


