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الصباحٌة92.252002/2001االولانثىعراقٌةهناء كرٌم ماٌخان علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة81.082002/2001االولانثىعراقٌةآفٌن رمضان محسنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة80.012002/2001االولانثىعراقٌةرنا شوقً عبد الرزاقعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة79.482002/2001االولانثىعراقٌةانتصار عبد هللا حسنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة79.142002/2001االولانثىعراقٌةهدى اٌاد خلٌل ابراهٌمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة78.372002/2001االولانثىعراقٌةقبس عصام خلٌلعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة77.942002/2001االولانثىعراقٌةافراح اسعد محمودعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة75.082002/2001االولانثىعراقٌةشٌالن خٌر هللا جبار علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة75.052002/2001االولانثىعراقٌةسمٌة فاضل حمد سلٌمان علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة74.982002/2001االولانثىعراقٌةشٌماء ضمد حسن كاظمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة74.452002/2001االولانثىعراقٌةرواء خلٌل ابراهٌم محمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة74.322002/2001االولانثىعراقٌةخدٌجة خٌري حٌاويعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة73.962002/2001االولانثىعراقٌةنور نزار عبد الكرٌمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة72.442002/2001االولانثىعراقٌةهدٌل عبد القادر خلفعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة72.112002/2001االولانثىعراقٌةرحاب عدنان ناهًعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة72.32002/2001االولانثىعراقٌةسالفة رافع سلٌمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة70.72002/2001االولانثىعراقٌةفردوس جواد زعالنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة69.752002/2001االولانثىعراقٌةمائدة حسٌن محمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة69.552002/2001االولانثىعراقٌةزٌنب حسن زبونعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة69.332002/2001االولانثىعراقٌةحال عدنان حسنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة69.182002/2001االولانثىعراقٌةرقٌة مهدي صبار علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة69.42002/2001االولانثىعراقٌةرشا عادل عبد الشهٌدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة69.052002/2001االولانثىعراقٌةعفراء جمعة كرٌم علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة68.832002/2001االولانثىعراقٌةاسٌل عباس جاسمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد24
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الصباحٌة68.412002/2001االولانثىعراقٌةاشواق علوان راشدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة68.352002/2001االولانثىعراقٌةسناء جاسم حمٌدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة67.312002/2001االولانثىعراقٌةمٌرا عبد العزٌز عبد هللاعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة67.62002/2001االولانثىعراقٌةفرح نشأت سعٌدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة66.962002/2001االولانثىعراقٌةاسماء سعد خلفعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة66.592002/2001االولانثىعراقٌةٌسر كاظم غناويعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة65.622002/2001االولانثىعراقٌةاسٌل حاكم مهديعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة65.422002/2001االولانثىعراقٌةالٌسار محٌسن حسنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة65.212002/2001االولانثىعراقٌةسٌناء فارس ضمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة65.092002/2001االولانثىعراقٌةعبٌر كرٌم مجذابعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة64.932002/2001االولانثىعراقٌةسازان عبد العزٌز عمر علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة64.372002/2001االولانثىعراقٌةانهار عبد الرحمن احمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة63.762002/2001االولانثىعراقٌةنوراسماعٌل مزهر الشاويعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة63.672002/2001االولانثىعراقٌةرنا ابراهٌم محمودعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة63.242002/2001االولانثىعراقٌةمٌعاد شوال ماجدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة63.212002/2001االولانثىعراقٌةاٌناس صباح بهجتعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة63.212002/2001االولانثىعراقٌةسفانة جاسم دغباشعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة62.442002/2001االولانثىعراقٌةفاطمة حرب عوٌجٌلةعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة61.762002/2001االولانثىعراقٌةجنان رجب محمد شندل علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة60.422002/2001االولانثىعراقٌةرقٌة عباس محمد حمٌدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة60.232002/2001االولانثىعراقٌةهدٌر عبد الرزاق عزٌزعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة60.62002/2001االولانثىعراقٌةحنان جمٌل عبد الحسنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد46

الصباحٌة59.342002/2001االولانثىعراقٌةزٌنب عباس دوٌج كمرعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة58.412002/2001االولانثىعراقٌةاسراء صباح كاظمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد48
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الصباحٌة58.152002/2001االولانثىعراقٌةهدى ناظم عباس مطلكعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة56.382002/2001الثانًانثىعراقٌةفٌحاء عبٌد سماويعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة55.282002/2001االولانثىعراقٌةنبراس انور عبد الكرٌمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد51
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المسائٌة82.072002/2001االولانثىعراقٌةاعراف حارث عبد الوهابعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة76.632002/2001االولانثىعراقٌةافتخار حسن صبٌحعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة73.762002/2001االولانثىعراقٌةمٌعاد ناظم رشٌدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة72.492002/2001االولانثىعراقٌةتارا عادل مهدي عزٌزعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة722002/2001االولانثىعراقٌةسرى حمزة عبٌسعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة71.732002/2001االولانثىعراقٌةزٌنب عبد الرسول محمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد6

المسائٌة71.072002/2001االولانثىعراقٌةزٌنب نصٌف جاسم محمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة70.282002/2001االولانثىعراقٌةاسراء حبٌب عبد هللاعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة68.592002/2001االولانثىعراقٌةانتهاء راضً جبٌر القرٌشًعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة68.42002/2001االولانثىعراقٌةغروب نعمة سالم فرجعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة67.742002/2001االولانثىعراقٌةزٌنة صبري رجبعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة67.332002/2001االولانثىعراقٌةهبة ماجد حاويعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة67.292002/2001االولانثىعراقٌةهناء عبد هللا حمودعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد13

المسائٌة66.762002/2001االولانثىعراقٌةهبة عبد الستار محمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة66.722002/2001االولانثىعراقٌةاٌفان نبٌل غصاب علوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة66.22002/2001االولانثىعراقٌةانسام معن زكً كاظمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة64.652002/2001االولانثىعراقٌةفاتن رعد شاكرعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد17
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المسائٌة64.192002/2001االولانثىعراقٌةهدى شدٌد جلٌبعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة64.142002/2001االولانثىعراقٌةانتصار عطا هللا وحشعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة63.672002/2001االولانثىعراقٌةنغم عبد الغنً محمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة63.442002/2001االولانثىعراقٌةعبٌر عباس مهديعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة62.762002/2001االولانثىعراقٌةسهاد صباح حسنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة62.22002/2001االولانثىعراقٌةسناء ناجً هاملعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة61.512002/2001االولانثىعراقٌةسوسن كرٌم فلٌحعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد24

المسائٌة61.482002/2001االولانثىعراقٌةصبا خالد حسنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة61.322002/2001االولانثىعراقٌةخنساء هٌثم ناجًعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة60.352002/2001االولانثىعراقٌةشٌماء ستار جبارعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة60.332002/2001االولانثىعراقٌةشٌماء فرح ضٌدان حسنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة60.282002/2001االولانثىعراقٌةاسماء رعد سعٌدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد29

المسائٌة60.242002/2001االولانثىعراقٌةمٌسون مزهر مصطفىعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد30

المسائٌة59.582002/2001االولانثىعراقٌةزٌنا علً حسٌنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد31

المسائٌة59.162002/2001االولانثىعراقٌةشٌماء كاظم كاطععلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد32

المسائٌة59.12002/2001االولانثىعراقٌةوسن صبحً علً فؤادعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد33

المسائٌة59.082002/2001االولانثىعراقٌةسومر سلمان خلفعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد34

المسائٌة58.442002/2001االولانثىعراقٌةوالء حاكم عبٌدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد35

المسائٌة58.422002/2001االولانثىعراقٌةنسٌبة خضر عوادعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد36

المسائٌة58.282002/2001االولانثىعراقٌةاٌالف ٌاسٌن عبد الكرٌمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد37

المسائٌة58.112002/2001االولانثىعراقٌةفٌنوس سلمان خلفعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد38

المسائٌة57.992002/2001االولانثىعراقٌةرنا عامر كاظمعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد39

المسائٌة57.82002/2001االولانثىعراقٌةندى حمزة حسٌنعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد40

المسائٌة57.5192002/2001الثانًانثىعراقٌةعلٌاء محسن سلمانعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد41
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المسائٌة57.5132002/2001االولانثىعراقٌةرسل جاسم محمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد42

المسائٌة56.782002/2001االولانثىعراقٌةمنار عبد الوهاب مرعًعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد43

المسائٌة56.032002/2001الثانًانثىعراقٌةٌسرى خمٌس احمدعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد44

المسائٌة54.942002/2001االولانثىعراقٌةوئام حسٌن نوريعلوم الحٌاةالتربٌة للبناتبغداد45


