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86.36902016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنور عبد العباس لفته جمعةالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد1

80.97202016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب عبد المنعم ناجً عبٌدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد2

80.74102016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهاجر عبد الحسن علً عباسالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد3

79.62302016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنورة حسٌن قاسم علوالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد4

78.58402016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنهى فٌصل ماهود دٌثانالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد5

78.50202016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهدٌل طالب كاظم عبدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد6

78.33102016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنور اٌاد ناٌف عباسالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد7

78.26502016/2015االولصباحًانثىعراقٌةوالء احمد عبد علًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد8

77.55902016/2015االولصباحًانثىعراقٌةشهد حامد جاسم محسن التأرٌخالتربٌة للبناتبغداد9

77.31902016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمروه حمٌد صالح مهديالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد10

77.19802016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنهاد قاسم عبد علًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد11

77.08302016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب عبدالكرٌم سلمان كاظمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد12

76.73402016/2015االولصباحًانثىعراقٌةفدوى قاسم عبد ضٌدانالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد13

76.25102016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرٌام داود تعبان علًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد14

75.96702016/2015االولصباحًانثىعراقٌةحوراء هاشم فرج كرٌمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد15

75.83402016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهاجر هانً ابراهٌم عباسالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد16

75.57502016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاسراء طارق شنشول موسىالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد17

75.32302016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم نجم عبدهللا زبٌنالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد18

75.26502016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهند موحان جبر طاهرالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد19

74.53502016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنورة مهدي عبطان مجهولالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد20

74.44102016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان عادل عبود نجمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد21

74.27802016/2015االولصباحًانثىعراقٌةصابرٌن جبار عبد الحسن كشٌشالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد22

74.27702016/2015االولصباحًانثىعراقٌةكوثر مستوفً داود سلمانالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد23

74.04702016/2015االولصباحًانثىعراقٌةشفاء عبداللطٌف عبدهللا عباسالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد24
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74.00002016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنور رشٌد خسرو  فتاحالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد25

73.92202016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاٌات سالم حسٌن محمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد26

73.68002016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمروة عباس رحٌم طرادالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد27

73.37102016/2015االولصباحًانثىعراقٌةامٌرة عبٌد ٌحٌى فرحانالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد28

72.83702016/2015االولصباحًانثىعراقٌةعبٌر كاطع شمخً أجبٌرالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد29

72.71302016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنور احمد وهٌب مهديالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد30

72.56002016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرنٌن عبد الناصر عبد الوهاب علًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد31

72.51602016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزهراء ضٌاء كاظم احمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد32

72.47802016/2015االولصباحًانثىعراقٌةشهد كامل احمد شالل ذربالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد33

72.32502016/2015االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة حسن عودة خلٌفةالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد34

72.14402016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسمارة جمال صالح حمد كاظمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد35

71.96302016/2015االولصباحًانثىعراقٌةبنٌن حاتم طاهر عبدهللاالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد36

71.51602016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان قحطان عدنان محمودالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد37

71.48102016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاٌة عبد محمد صخًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد38

71.35702016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاسراء مصطفى محمد جبرالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد39

70.88002016/2015االولصباحًانثىعراقٌةجنان عالوي واٌد جودهالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد40

70.62602016/2015االولصباحًانثىعراقٌةلجٌن محمد برٌر باقر التأرٌخالتربٌة للبناتبغداد41

70.28702016/2015االولصباحًانثىعراقٌةدعاء باٌش كرم عنبرالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد42

70.24102016/2015االولصباحًانثىعراقٌةحنان محمد زبون درجالالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد43

70.22702016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرؤى علً عباس مٌريالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد44

69.89602016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرؤى عبد الكرٌم حمٌد رشٌدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد45

69.76802016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهدٌل طارق صالح سلٌمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد46

69.74602016/2015االولصباحًانثىعراقٌةحوراء رعد الٌذ ورورالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد47

69.69502016/2015االولصباحًانثىعراقٌةحنان باسم فرعون علونالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد48
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69.62902016/2015االولصباحًانثىعراقٌةفاطمة عبد الكرٌم حامد واديالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد49

69.54702016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرؤى غازي ثجٌل معلىالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد50

69.49202016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزهراء عالء مجٌد علًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد51

69.29802016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمنال علً فرحان عوٌدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد52

69.19302016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزهور فهد محمد حسٌنالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد53

69.12402016/2015االولصباحًانثىعراقٌةصفا احمد شافً سرهٌدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد54

69.12202016/2015االولصباحًانثىعراقٌةشهد حٌدر غازي شرقًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد55

68.92702016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاٌناس عبد الرحمن برٌسم محمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد56

68.52402016/2015االولصباحًانثىعراقٌةدالٌا رحٌم كاظم دنٌنهالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد57

68.40502016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرشا عبد الكرٌم محمد احمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد58

68.06002016/2015االولصباحًانثىعراقٌةفاطمه سعد صالح علًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد59

67.60702016/2015االولصباحًانثىعراقٌةامنة فالح حسن كاظمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد60

67.56302016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسارة عالء حسن بعونالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد61

67.44102016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرؤى فالح سماري حمد هللاالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد62

67.30802016/2015االولصباحًانثىعراقٌةغفران محسن شبٌب صادقالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد63

67.16302016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاٌة علٌوي حسٌن محسنالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد64

67.07902016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسما مصطفى عبد الكرٌم خلفالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد65

67.07002016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرسل ثامر محمد عباسالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد66

66.91902016/2015االولصباحًانثىعراقٌةدالل رمضان حمٌد علًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد67

66.80702016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسجى سالم محمد خضٌرالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد68

66.78802016/2015االولصباحًانثىعراقٌةشٌماء سعد صٌاح ثجٌلالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد69

66.68402016/2015االولصباحًانثىعراقٌةامل زغٌر حمزة حسونالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد70

66.35302016/2015االولصباحًانثىعراقٌةابرار عبدهللا قاسم عبد هللاالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد71

66.11102016/2015االولصباحًانثىعراقٌةعلوٌة علوان عبد النور سعدونالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد72
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66.05702016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرٌتا اركان جورج جوزٌفالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد73

66.00002016/2015االولصباحًانثىعراقٌةمروة شهاب حامد رشٌدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد74

65.90002016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرنا انور تقً عبد الحسٌنالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد75

65.84202016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرؤى ٌاسٌن ابراهٌم عبودالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد76

65.34402016/2015االولصباحًانثىعراقٌةحوراء جودة عبد هللا معٌبدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد77

65.29302016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسماح حمزة جاسم محمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد78

65.23502016/2015االولصباحًانثىعراقٌةكوثر لٌلو بلط خفٌفالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد79

65.04402016/2015االولصباحًانثىعراقٌةرهام نصٌف جاسم حاتمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد80

64.66602016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاثار كامل زبٌل كاظمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد81

64.66602016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنوال محسن علً كاظمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد82

64.64902016/2015االولصباحًانثىعراقٌةاٌناس حسن عبد الهادي عبد العزٌزالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد83

64.56002016/2015االولصباحًانثىعراقٌةدعاء شاكر منصور شراتًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد84

64.31902016/2015االولصباحًانثىعراقٌةعلٌاء حمٌد حسن محمودالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد85

64.06002016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهاجر نمٌر عبد الصاحب صالحالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد86

63.97902016/2015االولصباحًانثىعراقٌةحنٌن احمد جواد كاظمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد87

63.65402016/2015االولصباحًانثىعراقٌةوصال محمد صبار مهنىالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد88

63.60802016/2015االولصباحًانثىعراقٌةحنٌن رحمن ذٌاب ناجًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد89

63.35802016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب عدنان رحٌم حمٌديالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد90

63.26202016/2015االولصباحًانثىعراقٌةجنان علً جسام حمودالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد91

62.76202016/2015االولصباحًانثىعراقٌةسجى عبد الكرٌم جاسم محمودالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد92

62.20002016/2015االولصباحًانثىعراقٌةفرح عبد كاطع محسن سلمانالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد93

60.09402016/2015االولصباحًانثىعراقٌةشمم وطٌد عبد الهادي محمد علًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد94

60.08602016/2015االولصباحًانثىعراقٌةانتظار علً حسٌن دهشالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد95

58.79202016/2015االولصباحًانثىعراقٌةدعاء مهدي فٌاض محمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد96
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58.01702016/2015االولصباحًانثىعراقٌةصفا عاٌد رحٌم عبٌد سالحةالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد97

56.81602016/2015االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب عبد الحسٌن رشم محسنالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد98

56.25202016/2015االولصباحًانثىعراقٌةهدٌر حسن كامل حبٌبالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد99

55.64602016/2015االولصباحًانثىعراقٌةضحى عماد عباس جاسمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد100

55.25702016/2015االولصباحًانثىعراقٌةنور علً جبار بدنالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد101
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86.98002016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنهى فوزي عداي شرهانالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد1

82.98202016/2015االولمسائًانثىعراقٌةهٌفاء فاضل كاظم راضًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد2

75.48502016/2015االولمسائًانثىعراقٌة لبنى قاسم عبد ضٌدانالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد3

75.12202016/2015االولمسائًانثىعراقٌةاٌة اسماعٌل حقً عبد هللا التأرٌخالتربٌة للبناتبغداد4

74.19802016/2015االولمسائًانثىعراقٌةحوراء فنر دروش محمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد5

73.69002016/2015االولمسائًانثىعراقٌةهدٌر احمد خلف صالحالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد6

73.27502016/2015االولمسائًانثىعراقٌةرحاب خضٌر عبٌد فلٌحالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد7

72.36602016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسارة محمد داود سلمانالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد8

71.97102016/2015االولمسائًانثىعراقٌةمرح عبد الكرٌم عبد العزٌز عبد المجٌدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد9

71.39002016/2015االولمسائًانثىعراقٌةزٌنب مجٌد فنر رشٌدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد10

70.63402016/2015االولمسائًانثىعراقٌةزٌنة رشٌد عكلة معارجالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد11

70.00602016/2015االولمسائًانثىعراقٌةدالل مهدي عناد حسٌنالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد12

69.53202016/2015االولمسائًانثىعراقٌةزٌنا عبد الحكٌم هاشم محمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد13

69.25602016/2015االولمسائًانثىعراقٌةاسماء هادي نجم ناصرالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد14

68.77602016/2015االولمسائًانثىعراقٌةحنٌن جبار محمد موزانالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد15
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68.40102016/2015االولمسائًانثىعراقٌةرسل عبد الستار جبار كاظمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد16

66.33802016/2015االولمسائًانثىعراقٌةاٌات حسٌن حاتم جبارالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد17

65.99302016/2015االولمسائًانثىعراقٌةغفران صباح كمر خلفالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد18

64.87802016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنبأ فارس نعٌم محمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد19

64.85602016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسارة عادل ابراهٌم مطلكالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد20

63.93302016/2015االولمسائًانثىعراقٌةبان خالد حمزة شهٌبالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد21

62.77102016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسهر حمزة جاسم احمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد22

61.99702016/2015االولمسائًانثىعراقٌةرؤى مهدي عاكول علًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد23

61.80502016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنبأ حمٌد حمود  مشوحالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد24

61.65302016/2015االولمسائًانثىعراقٌةحنان ابراهٌم مزعل علوانالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد25

61.55502016/2015االولمسائًانثىعراقٌةرٌم موفق محمود عبد الغنًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد26

60.06402016/2015االولمسائًانثىعراقٌةزٌنب خلف قاسم حمٌديالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد27

59.88402016/2015االولمسائًانثىعراقٌةاٌات صالح عبد االمٌر رضاالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد28

59.72002016/2015االولمسائًانثىعراقٌةدالل جعفر مهدي خلفالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد29

59.64602016/2015االولمسائًانثىعراقٌةاسماء خلف غالً فزٌعالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد30

59.50002016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسرى عصام جواد كاظمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد31

59.49202016/2015االولمسائًانثىعراقٌةانعام صباح نصار عبدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد32

58.80502016/2015االولمسائًانثىعراقٌةزٌنب مهدي محمد خزعلالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد33

58.63202016/2015االولمسائًانثىعراقٌةنورهان عالء فلٌح حسنالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد34

58.30802016/2015االولمسائًانثىعراقٌةهدٌل رزاق كرٌم محمودالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد35

58.12902016/2015االولمسائًانثىعراقٌةسراب ناصر خلف غزالالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد36

57.79602016/2015االولمسائًانثىعراقٌةحنٌن جواد عبد الزهرة سعٌدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد37

57.64902016/2015االولمسائًانثىعراقٌةبراء سعدي احمد ونًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد38

57.59002016/2015االولمسائًانثىعراقٌةغفران عبد الكرٌم احمد جاسمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد39
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57.44602016/2015االولمسائًانثىعراقٌةشٌماء هشام احمد محمودالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد40


