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الصباحٌة89,122011/2010األولانثىعراقٌة زهراء قاسم حسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1
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الصباحٌة86،372011/2010األولانثىعراقٌة مها محمد محموداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة85،442011/2010األولانثىعراقٌة نور صباح ظاهراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة82،732011/2010األولانثىعراقٌة أٌة فلٌح حسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5
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الصباحٌة80،942011/2010األولذكرعراقٌة احمد فوزي محسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة80،162011/2010األولانثىعراقٌة قسور فالح حسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة80،142011/2010األولانثىعراقٌة بلسم مجٌد صالحاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة80،042011/2010األولانثىعراقٌة نور عبد السالم حمٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة79،472011/2010األولذكرعراقٌة علً صالح عبد هللااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة78،292011/2010األولانثىعراقٌة رحٌل ابراهٌم عبد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة77،912011/2010األولانثىعراقٌة زهراء خضٌر عباساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة77،312011/2010األولانثىعراقٌة مرٌم عدنان مهدياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة76،782011/2010األولانثىعراقٌة لٌنا عرٌبً محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة76،442011/2010األولانثىعراقٌةسارة مفٌد حمٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة76،292011/2010األولانثىعراقٌة فرح زٌد اسامةاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة76،212011/2010األولانثىعراقٌة مرٌم عبد الجبار ٌاسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة75،502011/2010األولانثىعراقٌة أروى علً عبد الرحمناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة75،032011/2010األولانثىعراقٌة سارة عباس مطشراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة74،182011/2010األولانثىعراقٌة بشائر مثنى هلٌلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة74،152011/2010األولانثىعراقٌة غصون مهند شاكراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة73،572011/2010األولذكرعراقٌة ٌوسف عودة صباحاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة73،532011/2010األولانثىعراقٌة هند عبد الواحد رشٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة72،952011/2010األولانثىعراقٌة سنا كمال عبد الحسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25
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الصباحٌة72،882011/2010األولانثىعراقٌة آٌات احمد وادياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة72،622011/2010األولانثىعراقٌة اشراق عبد الرضا احمد االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة72،442011/2010األولانثىعراقٌة عبٌر عماد سعٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة72،342011/2010األولانثىعراقٌة ٌاسمٌن والء حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة72،342011/2010األولانثىعراقٌة آٌات فٌصل خلباصاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة72،132011/2010األولانثىعراقٌة أٌة عادل كرٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة71،312011/2010األولانثىعراقٌة زهراء عكلة بنٌاناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة71،292011/2010األولانثىعراقٌة مروة حسٌن عبد الصاحباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة71،242011/2010األولانثىعراقٌة بصائر ستار كاملاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة71،172011/2010األولذكرعراقٌة معن مخلص عبد الرزاقاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة71,102011/2010األولانثىعراقٌة شهد خالد صالح الدٌن االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة71،092011/2010األولانثىعراقٌة شهد عبد الكرٌم عبد هللا االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة70،102011/2010األولانثىعراقٌة دعاء عبد هللا إسماعٌلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة69،192011/2010األولانثىعراقٌة فرح حمدان حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة68،902011/2010األولانثىعراقٌة مرٌم شاكر عبد الكرٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة68,642011/2010األولانثىعراقٌة إسراء عباس رضااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة68،332011/2010األولانثىعراقٌة فرح جمال عبد الجباراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42

الصباحٌة68،142011/2010األولانثىعراقٌة زٌنب طارق محمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة67،942011/2010األولانثىعراقٌة عذراء جالل شهاباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة67،922011/2010األولانثىعراقٌة سجى سمٌر حسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة67،742011/2010األولانثىعراقٌة رشا إستبرق موسىاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة67،722011/2010األولانثىعراقٌة هدٌل ثامر واٌل االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة67،322011/2010األولانثىعراقٌة سجى كامل عبد األمٌراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة67،302011/2010األولانثىعراقٌة دٌنا عبد هللا كرٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة67،032011/2010األولانثىعراقٌة علٌاء احمد شهاباالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد50
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الصباحٌة66،052011/2010األولانثىعراقٌة شهد ٌوسف ضٌدان االنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة65،732011/2010األولانثىعراقٌة رسل محمد علً عبد الحسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد52

الصباحٌة65،562011/2010األولانثىعراقٌة سحر نجم عبٌداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد53

الصباحٌة65،202011/2010األولانثىعراقٌة سارة عبد ألمناف هاشماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد54

الصباحٌة64،972011/2010األولانثىعراقٌة دٌمن كمال توفٌقاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد55

الصباحٌة64،942011/2010األولانثىعراقٌة سرور حمٌد خضٌراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد56

الصباحٌة64،652011/2010األولانثىعراقٌة زٌنب وهاب علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد57

الصباحٌة64،632011/2010األولانثىعراقٌة شهد سعدي عبد الجلٌلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد58
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الصباحٌة63،862011/2010األولذكرعراقٌة حسٌن حمٌد شاللاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد60

الصباحٌة62،912011/2010األولانثىعراقٌة شهد عالء احمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد61

الصباحٌة62،892011/2010األولانثىعراقٌة حنٌن نجٌب عارفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد62

الصباحٌة62،382011/2010األولانثىعراقٌة انسام سامً عواداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد63

الصباحٌة62،352011/2010األولانثىعراقٌة رؤى حاتم نصٌفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد64

الصباحٌة62،092011/2010األولانثىعراقٌة مروج منٌر حمٌدياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد65

الصباحٌة61،112011/2010األولانثىعراقٌة لمى سعٌد كاظماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد66

الصباحٌة60،922011/2010األولذكرعراقٌة سعد احمد إسماعٌلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد67

الصباحٌة59،942011/2010األولانثىعراقٌة غفران مظهر بادياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد68

الصباحٌة59،822011/2010األولانثىعراقٌة رانٌا جاسم واشًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد69

الصباحٌة59،642011/2010األولانثىعراقٌة مروة ماهر خلٌلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد70

الصباحٌة58،642011/2010األولذكرعراقٌة علً حسٌن زوٌراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد71
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الصباحٌة68.472011/2010الثانًانثىعراقٌةبتول محمد سرحاناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة67,462011/2010الثانًانثىعراقٌةعائشة ٌوسف غضباناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة66,232011/2010الثانًانثىعراقٌةزٌنب مطشر زهراواالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة64,862011/2010الثانًانثىعراقٌةسارة رشٌد لطٌفاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة63,312011/2010الثانًذكرعراقٌةهشام علً هاشماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة63,222011/2010الثانًانثىعراقٌةعال خلٌل ابراهٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة62,922011/2010الثانًانثىعراقٌةغفران عبد رسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة62,652011/2010الثانًانثىعراقٌةهاجر عادل اسماعٌلاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة62,202011/2010الثانًانثىعراقٌةشهد عدي فاروقاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة61,982011/2010الثانًانثىعراقٌةزهراء عباس مشتتاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة61,902011/2010الثانًانثىعراقٌةنورة بشبوش كربولاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة61,842011/2010الثانًانثىعراقٌةهاجر اسامة عابداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة60,982011/2010الثانًانثىعراقٌةرٌما رعد علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة60,962011/2010الثانًانثىعراقٌةورود عالء عباساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة60.912011/2010الثانًانثىعراقٌةرنا محمد رضا مهدياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة60.812011/2010الثانًانثىعراقٌةنبراس خضٌر عباساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة60،682011/2010الثانًانثىعراقٌةزهراء عباس عجرشاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة60.632011/2010الثانًانثىعراقٌةنبراس خضٌر عباساالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة60,332011/2010الثانًانثىعراقٌةامنة اكرم طهاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة60.12011/2010الثانًانثىعراقٌةبان حسٌن عزٌزاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة59,812011/2010الثانًانثىعراقٌةفاطمة عماد فؤاداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة59,642011/2010الثانًذكرعراقٌةابراهٌم ناصر علواناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة59,512011/2010الثانًانثىعراقٌةهبة هٌثم صفراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة59,322011/2010الثانًانثىعراقٌةرسل قاهر محموداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة59,232011/2010الثانًانثىعراقٌةنور الهدى قاسم حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد25
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الصباحٌة58.872011/2010الثانًانثىعراقٌةفرقد انور ناظماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة58,722011/2010الثانًانثىعراقٌةطٌبة داود جبٌراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة58.282011/2010الثانًانثىعراقٌةنهى فارس عبد االمٌراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة58,222011/2010الثانًذكرعراقٌةحمزة اٌاد صالحاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة58.022011/2010الثانًانثىعراقٌةنبراس كاظم حسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة58.012011/2010الثانًانثىعراقٌةفٌان عبد الرضا باقراالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة57.662011/2010الثانًانثىعراقٌةمروة موفق عبد الحسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة57,552011/2010الثانًانثىعراقٌةوئام هادي عبد هللااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة57,382011/2010الثانًانثىعراقٌةزٌنب شهاب احمداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد34

الصباحٌة57.312011/2010الثانًانثىعراقٌةهدٌل احمد دروٌشاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة56,782011/2010الثانًانثىعراقٌةفرح شاكر وادياالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة56,622011/2010الثانًانثىعراقٌةسهى كاظم حسناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة56.592011/2010الثانًانثىعراقٌةزهراء احسان علًاالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة53,792011/2010الثانًذكرعراقٌةعبد هللا صاحب جاسماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة53.472011/2010الثانًذكرعراقٌةمصطفى عداي عواداالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة52.942011/2010الثانًذكرعراقٌةلطٌف صالح على هللااالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة57.482011/2010الثانًانثىعراقٌةسها عبد الستار حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد42
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الصباحٌة55.112011/2010تكمٌلًانثىعراقٌةهبه سعد ابراهٌماالنكلٌزٌة اللغةاللغاتبغداد1


