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الصباحٌة90.422010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرانٌا موسى شاكرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة86.252010/2011الدور االولانثىالعراقٌةآمنة كرٌم حسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة85.272010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهبة رٌسان هاديعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة84.82010/2011الدور االولانثىالعراقٌةضحى محمد عاشورعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة84.022010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاكرام نجم عبد هللاعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة82.252010/2011الدور االولانثىالعراقٌةلمى تحسٌن علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة82.112010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسماح حسن موسىعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة82.022010/2011الدور االولانثىالعراقٌةساجدة عواد صالحعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة81.842010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسهاد حمادي مهديعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة81.272010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمها محمد فاضلعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد10
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الصباحٌة77.92010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسارة محمد فرحانعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة76.392010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهدى ٌلماز فتح هللاعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة76.152010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنغم وجدي جبرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة75.632010/2011الدور االولانثىالعراقٌةانعام تحسٌن علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة75.4672010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدعاء سامً مانععلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة75.4642010/2011الدور االولانثىالعراقٌةزٌنب غالب مهديعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة74.962010/2011الدور االولانثىالعراقٌةحلٌمة حبٌب شبٌبعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة72.482010/2011الدور االولانثىالعراقٌةندى قاسم محسنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة71.252010/2011الدور االولانثىالعراقٌةسمٌة حامد علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة69.332010/2011الدور االولانثىالعراقٌةبشرى رشٌد جاسمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة68.462010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهدى غالب خلفعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة67.452010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهدى خضٌر عبد اللطٌفعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد23

الصباحٌة67.422010/2011الدور االولانثىالعراقٌةعائشة احمد عماش جوٌرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد24
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الصباحٌة67.252010/2011الدور االولانثىالعراقٌةوسن بشار علً محسنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة67.132010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنهله شوكت توفٌق رسول علوم القرانالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة66.982010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمنى طالب جواد كاظمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة66.722010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمروة عبد الرحٌم سعٌد فرجعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة66.292010/2011الثانًانثىالعراقٌةاٌمان محمود عطاءعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة65.62010/2011الدور االولانثىالعراقٌةانتظار حسن جبار بطلعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة65.562010/2011الدور االولانثىالعراقٌةصابرٌن بركات برغش عبٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة65.52010/2011الدور االولانثىالعراقٌةختام عبد الزهرة كرٌم راضًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة65.362010/2011الثانًانثىالعراقٌةفرقان فٌصل زوٌرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة65.262010/2011الدور االولانثىالعراقٌةشٌماء عامر عبد تقًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة64.892010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسماء جبار موسى علويعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة64.512010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرغد عبد الجبار عبد علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة64.332010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنور علً عزام محمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة63.782010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمها مهدي سلمان سلطانعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة63.732010/2011الدور االولانثىسورٌةمروة عبد الهادي عاكولعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة63.232010/2011الدور االولانثىالعراقٌةخمائل حازم جاسم محمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة63.182010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسراء عباس عبد هللا عباسعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة63.162010/2011الثانًانثىالعراقٌةزٌنب عبد الحسٌن عبدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة62.282010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسراء احسان محمد جاسمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة62.082010/2011الدور االولانثىالعراقٌةدموع كاظم فرهود عبد هللاعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة61.942010/2011الثانًانثىالعراقٌةسحر جمعة شنٌشلعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة60.522010/2011الدور االولانثىالعراقٌةبان حمٌد رشٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد46

الصباحٌة60.122010/2011الدور االولانثىالعراقٌةنورس عدنان علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة59.872010/2011الدور االولانثىالعراقٌةاسماء فؤاد شوكت عبد المجٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد48
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الصباحٌة59.852010/2011الدور االولانثىالعراقٌةمنى ابراهٌم فاضل خضٌرعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة59.72010/2011الدور االولانثىالعراقٌةوفاء فرحان مناتًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة59.72010/2011الثانًانثىالعراقٌةعال سلمان غالمعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة59.622010/2011الدور االولانثىالعراقٌةهند عبد الجبار ناٌف عبدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة59.592010/2011الثانًانثىالعراقٌةزٌنة توفٌق عبد الجبارعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة59.12010/2011الدور االولانثىالعراقٌةحنان عبد احمد حمٌدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة58.952010/2011التكمٌلًانثىالعراقٌةغفران احمد حمدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة58.872010/2011الثانًانثىالعراقٌةهمسة نصر حسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة58.732010/2011الثانًانثىالعراقٌةدعاء جاسم علًعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة58.452010/2011التكمٌلًانثىالعراقٌةحمٌدة عبد حسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة56.922010/2011الثانًانثىالعراقٌةجهان نبٌل فؤادعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة55.982010/2011الدور االولانثىالعراقٌةراوٌة صالح عبد الوهابعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة55.782010/2011الثانًانثىالعراقٌةنور حمٌد ٌاسٌنعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة54.092010/2011الدور االولانثىالعراقٌةرؤى سعد حسون راشدعلوم القرانالتربٌة للبناتبغداد62


