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83.852001/2000االولانثىعراقٌةزهراء عبد الرحٌم احمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد1

مسائ79.182001/2000ًاالولانثىعراقٌةاسراء صكر سلمانعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد2

78.392001/2000االولانثىعراقٌةهالة هٌثم محمد علًعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد3

78.212001/2000االولانثىعراقٌةاالء هاشم شافًعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد4

77.852001/2000االولانثىعراقٌةاالء عبد الستار خماسعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد5

77.842001/2000االولانثىعراقٌةاٌناس مؤٌد محمودعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد6

مسائ77.382001/2000ًاالولانثىعراقٌةسوسن طالب حنونعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد7

مسائ76.722001/2000ًاالولانثىعراقٌةاكمام علً حبٌبعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد8

مسائ76.122001/2000ًاالولانثىعراقٌةعبٌر شاكر عبد علًعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد9

75.622001/2000االولانثىعراقٌةرغد عدنان عبد الكرٌمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد10

75.582001/2000االولانثىعراقٌةمنال حاتم احمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد11

74.362001/2000االولانثىعراقٌةسمر فؤاد عباسعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد12

73.852001/2000االولانثىعراقٌةرسالة شكر حمودعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد13

73.172001/2000االولانثىعراقٌةزٌنب عبد الرحمن علوانعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد14

71.572001/2000االولانثىعراقٌةزٌنب راضً عبد محمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد15

71.512001/2000االولانثىعراقٌةاٌمان محمد محمودعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد16

مسائ69.842001/2000ًاالولانثىعراقٌةبثٌنة علً عبد جاسمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد17

مسائ69.712001/2000ًاالولانثىعراقٌةهمسة سعد صالحعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد18

69.692001/2000االولانثىعراقٌةهناء محمد حسٌنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد19

69.522001/2000االولانثىعراقٌةهند عدنان عبد الصاحبعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد20

69.112001/2000االولانثىعراقٌةنهلة كاظم سلمانعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد21

مسائ68.52001/2000ًاالولانثىعراقٌةهدى قٌس حسنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد22

68.012001/2000االولانثىعراقٌةهناء غرٌب خشابعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد23

67.782001/2000االولانثىعراقٌةشٌماء ناصر رضاعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد24
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67.392001/2000االولانثىعراقٌةشٌماء عبد الوهاب فاضلعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد25

67.232001/2000االولانثىعراقٌةاسراء محمد محمودعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد26

67.152001/2000االولانثىعراقٌةاسٌل عبد الرحمن حمٌدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد27

66.722001/2000االولانثىعراقٌةجوالن ابراهٌم حسن علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد28

66.662001/2000االولانثىعراقٌةشٌماء ناجً سلمانعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد29

مسائ66.592001/2000ًاالولانثىعراقٌةنور سلمان عبد الجلٌلعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد30

66.222001/2000االولانثىعراقٌةمٌادة زكً احمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد31

مسائ66.162001/2000ًاالولانثىعراقٌةمٌالد داود سلمانعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد32

65.762001/2000االولانثىعراقٌةهناء طاهر محمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد33

65.682001/2000االولانثىعراقٌةتغرٌد موحً جاسمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد34

65.632001/2000االولانثىعراقٌةانغام محمد حسٌنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد35

65.442001/2000االولانثىعراقٌةسعاد فاضل صفٌر علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد36

65.262001/2000االولانثىعراقٌةهٌران جلٌل كرٌمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد37

64.542001/2000االولانثىعراقٌةشٌماء فٌاض مغٌنً علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد38

مسائ63.772001/2000ًاالولانثىعراقٌةعلٌاء محً فاضلعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد39

63.492001/2000االولانثىعراقٌةدالٌا محمد علً حسنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد40

مسائ63.462001/2000ًاالولانثىعراقٌةمٌسم عبد الحسن جعفرعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد41

63.242001/2000االولانثىعراقٌةبشرى أشخٌت حسن علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد42

63.122001/2000االولانثىعراقٌةرغد هانً سلمانعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد43

مسائ63.112001/2000ًاالولانثىعراقٌةشٌماء هادي شرٌفعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد44

مسائ62.942001/2000ًاالولانثىعراقٌةندى فازع عبد الرزاق علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد45

62.782001/2000االولانثىعراقٌةسهاد خالد حسونعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد46

62.532001/2000االولانثىعراقٌةامل موزان خلفعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد47

62.182001/2000االولانثىعراقٌةهند خالد محمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد48
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62.012001/2000االولانثىعراقٌةسناء كامل زاملعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد49

61.922001/2000االولانثىعراقٌةاسراء عبد الحمٌد كاظمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد50

مسائ61.682001/2000ًاالولانثىعراقٌةافتخار عبد الوهاب جاسمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد51

مسائ61.382001/2000ًاالولانثىعراقٌةهدى علً حسنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد52

61.282001/2000االولانثىعراقٌةٌاسمٌن سعد كامل علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد53

مسائ61.262001/2000ًاالولانثىعراقٌةندى عبد الخالق عبد الصمد علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد54

مسائ60.642001/2000ًاالولانثىعراقٌةاٌمان هاشم احمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد55

60.182001/2000االولانثىعراقٌةرانٌه غازي مهدي علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد56

59.982001/2000االولانثىعراقٌةخمائل عباس زغٌرعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد57

59.722001/2000االولانثىعراقٌةنمارق زهٌر جمٌل علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد58

مسائ59.712001/2000ًاالولانثىعراقٌةرنا محمد حمزةعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد59

59.572001/2000االولانثىعراقٌةابتسام هادي مطلكعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد60

مسائ59.472001/2000ًالثانًانثىعراقٌةزهراء عباس فاضل علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد61

59.432001/2000االولانثىعراقٌةوجدان زٌدان عبد الرضاعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد62

59.372001/2000االولانثىعراقٌةمٌثاق عبد الحسن انبٌتعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد63

مسائ59.242001/2000ًاالولانثىعراقٌةنبراس سعد جاسمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد64

مسائ59.092001/2000ًاالولانثىعراقٌةهدٌل خلٌل ابراهٌمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد65

58.912001/2000الثانًانثىعراقٌةسندس محسن علٌويعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد66

58.732001/2000الثانًانثىعراقٌةدنٌا خالد احمد علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد67

مسائ58.432001/2000ًاالولانثىعراقٌةنداء زهٌر حسنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد68

مسائ58.262001/2000ًاالولانثىعراقٌةشٌماء حسن مولهعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد69

58.112001/2000الثانًانثىعراقٌةدالٌا فاروق شاكر علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد70

مسائ57.322001/2000ًالثانًانثىعراقٌةسعدٌة جابر حمزة علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد71

مسائ56.622001/2000ًالثانًانثىعراقٌةزٌنب جواد كاظمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد72
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مسائ56.42001/2000ًاالولانثىعراقٌةزٌنة عبد الحسن سكٌب علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد73

56.362001/2000الثانًانثىعراقٌةعلٌاء عبد الرحمن حسٌنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد74

55.262001/2000الثانًانثىعراقٌةرلى عبٌد نعمة علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد75

54.672001/2000الثانًانثىعراقٌةزهراء باسم عٌسى علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد76


