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463720الثاني ث النهضة للبنين / الكرخ الثانية 2012-2011علمي 1994111212067020مودة عماد نامق صالح 1
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542719الثانيث المعارف االهلية / الكرخ الثانية 2012-2011علمي1993333211039037محمود رياض علي طالب3
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485717الثانيالخلود للبنات - ث / بغداد الكرخ االولى 2012-2011العلمي1993121212053020سارة اياد عواد عسل14
485720الثانيسيد الشهداء - ع/ الرصافة الثانية 2012-2011ادبي1992141221008009احمد خليف ايلوي مشحوت15
485724الثاني زبيدة للبنات - ث / الرصافة الثانية 2012-2011ادبي 1993141222082050مريم علي صبري عيدان 16

485715االول  ع االنفال للبنات / الكرخ االولى 2012-2011ادبي 1995101222101007ايثار خالد عبد احمد 17

484715االول  ث بتول للبنات/ الكرخ الثانية 2012-2011ادبي 1992111222045023زينب ياسر حسين دهيم 18

483717االول  المثنى للبنين - ع/ الكرخ االولى 2011-2010علمي 1992101111022026علي عايد عبد داوود 19
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482715االول  عبدهللا الموسوي - ع/ الرصافة الثانية 2012-2011ادبي 1993141221019048شعيب قاسم صالح مهدي 22
482719االول  ث يثرب للبنات / الرصافة الثانية 2012-2011ادبي 1994141222084007غفران هدف فرحان 23

482717االول  ث النضال المختلطة / الكرخ الثانية 2012-2011ادبي 1994111221157004برهان الدين محمد عبدهللا حسن 24

481720االولالمامون للبنات - ث / الكرخ الولى 2012-2011علمي1993101212116058شهد نهاد عبد الوهاب عماش25

481721الثاني اع ابي ايوب االنصاري / الكرخ الثانية 2011/2012ادبي 1994111221008086مصطفى ضياء سعدون سهيل 26

480716االول  ع الفارابي للبنين / الكرخ الثانية 2012-2011علمي 1993111211002024حسن مهدي عباس محمد 27
480716االول  ع الجزيرة للبنين / الرصافة الثانية 2012-2011علمي 1991141211018230محمد حسن ثجيل كاظم 28
480724االول  ع امنه بنت وهب               الثاني / الرصافة الثانية  2012-2011ادبي 1993141222066021رغدة عدنان مزهر فواز 29
479723االولحقبة للبنات - ع / الرصافة الثانية 2012-2011ادبي1995141222075067رهام علي خلف محمد30

479716االول  خارجي / الرصافة الثالثة 2012-2011ادبي 1992151221400308نوار نوفل عبد الكريم يوسف 31

479720االول  ث الرائد للبنين / الكرخ االولى 2012-2011ادبي 1994101221001001ابراهيم علي زيدان 32
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478717االولعائشة للبنات - ع / الرصافة الثانية 2012-2011ادبي1994141222074153غفران مكي شعبيث سفيح34
478718االولالرواد للبنين - ع / تربية ديالى 2012-2011ادبي1994211221097224مصطفى مجيد حسين محمد35

477723االول  ع التسامح للبنات / الرصافة الثانية 2011/2010ادبي 1993141122076055زينة موفق شتيوي حمودي 36

477718االولالهدى للبنات - ع/ الرصافة الثانية 2012 /2011علمي1993141212077071سارة جمال ابراهيم منيب37
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477717الثانيع بلقيس للبنات / الرصافة االولى 2012-2011ادبي1994131222071127هديل حسين علي هارف42

476721االولالشهيد احمد الحسيني - ع / الرصافة الثانية 2012-2011ادبي1994141221038140ماجد سعدي عبود جياد43

476715الثاني ث الشريف الرضي المسائية / الرصافة الثالثة 2011-2010ادبي 1991151121071198محمد قاسم عودة كاظم 44

475715الثاني ث الشهيد محمد باقر الحكيم للبنين/ 2الرصافة 2012-2011ادبي 1994141221005012امير حيدر عبد علي جاسم45
475723االول  النهرين - ع / الكرخ الثانية 2012-2011ادبي 1993111221020025سيف عبد الحر عبد النبي 46

475717الدور التكميلي المحمودية للبنات - ع / الكرخ الثانية 2012-2011ادبي 1994111222080027بتول عبدهللا محمد محمود 47
475720االول  ع البصرة للبنات / الكرخ الثانية 2012-2011ادبي 1994111222052090مينا حيدر راجي محمد 48
474716االول  ث الفردوس للبنات / الكرخ االولى 2012-2011ادبي 1993101222090015رنا سعدي حمودي صالح 49
474718االول  ع الشهيد عبد هللا الموسوي / الرصافة الثانية 2012-2011ادبي 1994141221019007احمد علي حامد جويت 50

473717االولاالسكندرية للبنات - ث / الرصافة الثانية 2012-2011ادبي1994141222099032رحاب عبد الكريم حسن محمود51

473715الثاني ع االمام علي / الكرخ الثالثة 2012-2011علمي 1994121211005043كرار حيدر عبد الحسين جاسم 52

472718االول  ع الجواهري / القادسية 2012-2011ادبي 1989241221018007احمد مهدي هادي حسون 53

471718الدور التكميليث فاطمة الزهراء للبنات / الكرخ الثانية 2012-2011علمي1994111212075029غادة رحيم عطا احمد54

471720الثاني ث البسمة االهلية للبنين / الكرخ الثالثة 2012-2011علمي 1991121211037017حسين علي محمود عبد الواحد 55

470717الثانيالجزيرة - ع/ بغداد الرصافة الثانية 2011-2010ادبي1993141121018006احمد سالم دلي خلف56

470724الثاني ع سهل بن سعد الساعدي / الرصافة الثالثة 2012-2011ادبي 1994151221006055حيدر علي عبود خابر 57

470720الدور التكميلي ع البيان للبنين / بابل 2012-2011علمي 1994231211014014حسن هادي صدام عبد 58
470721الدور التكميلي ع الهدى للبنات / الرصافة الثانية 2012-2011علمي 1992141212077051رند قصي مجيد حميد 59

469715االولالشرقية للبنات - ث / الرصافة الثانية 2012-2011ادبي1994141222097030شهد ماجد محمود فاضل60

469715االول  الزهور للبنين - ع / الكرخ الثالثة 2012-2011علمي 1993121212065088سالي كريم يحيى زويد 61

469719االول  ث االيالف للبنات / الرصافة االولى 2012-2011ادبي 1994101222104025مريم ستار جبار مسلم 62

469718االولث البياع النموذجية / الكرخ الثانية 2012-2011ادبي1994111222066007ايات حمزة علي حمودي63

469720االولع االمام علي ع / الكرخ الثالثة 2012-2011علمي1991121211005049محمد حسين جواد كاظم64

469717الثانيع الجزيرة للبنين / الرصافة الثانية 2012-2011ادبي1994141221018044حسن فالح حسن زناد65

468717االول  ع االصيل للبنات / الكرخ الثانية 2012-2011علمي 1992111212064058طيبة فراس محمد زكي 66

468722االول  ابي العالء المعري / ع/ الرصافة االولى 2012-2011علمي 1993131211012200كرم رياض فاضل راضي 67

468717االول  ث الجمهورية للبنات / الرصافة الثانية 2012-2011ادبي 1994141222098075هديل محمد ابراهيم حمد 68

467720االولع الكاظمية للبنين / الكرخ الثالثة 2012-2011علمي1993121211030100حيدر ميثم حسين عبد االمير 69

467715االول  ث حنين النموذجية / الرصافة االولى 2012-2011ادبي 1994131222104045شهد عماد فاضل كاظم 70

466723االولالورقاء - ع / بغداد الكرخ الثانية 2012-2011علمي1992111211027053عقيل تحسين فتح هللا71

466717االول  ع ابي عالء المعري / الرصافة االولى 2012-2011ادبي 1994131221012174وسام كاظم راضي ساجد 71
463718االول  الجزيرة للبنين - ع / الرصافة الثانية 2012-2011ادبي 1993141221018029العباس عبد الكريم عبدهللا عباس 72

462719االول  الحكمة للبنات - ث / الكرخ االولى 2012-2011ادبي 1995101222107029فرح خالد قدوري سلمان 73

462715الثاني البلديات / الرصافة الثانية 2012-2011ادبي 1995141221037046حسام هاشم سلمان رحمة 74
462715الثاني ع السبطين للبنين / الكرخ الثالثة 2012-2010ادبي 1992121121025089مصطفى طالب محمد جاسم 75
460721االول  ع المستقبل للبنات / الكرخ الثانية 2012-2011ادبي 1993111222044016روى حسن منديل حسن 76

460715االول  ث ظفار للبنات / الكرخ الثانية 2012-2011ادبي 1994111222020116اصالة محمد زناد محمد 77

459716االولامنه الصدر - ع /بغداد الرصافة الثالثة 2012-2011ادبي1994151222030002ابتهال محمد صبار78

459715الثاني ع زهو العراق المسائية / الرصافة الثالثة  2012-2011ادبي 1989151221073528محمد طالب زامل راتضي 79

458716االول  ع الثقلين / القادسية 2012-2011ادبي 1994241221030049ضرغام منذر موسى عبيد80

458717الدور التكميلياالمين للبنين - ع / بغداد الكرخ االولى 2012-2011العلمي1995101211018026سرمد احمد عبد هللا مصلح81

457718الثاني المستنصرية للبنين - ع / الرصافة االولى 2010-2011ادبي 1989131121031020عمر عقيل عزيز سلمان 82

457716الثاني ع بشار بن برد  / 2الرصافة 2012-2011علمي 1991141211024131علي عبد الرضا عيسى برع83

456718االول  ع المصطفى للبنات / الكرخ الثانية 2012-2011ادبي 1994111222053036دينا ياس خضير عزيز 84
456717االول  ع التعاون للبنات / الكرخ الثانية 2012-2011ادبي 1993111222048025رشا يونس سليم سلطان 85

456727االول  ث موته للبنات / الكرخ الثانية 2012-2011علمي 1993111212059001استبرق عالء عبد الزهرة 86



456719الثاني ع عائشة لبنات / الرصافة الثانية 2012-2011ادبي 1994141222074029ايات هاشم محمد عجيل 87

455716الثاني ع حسان بن ثابت/ تربية ميسان 2012-2011ادبي 1993281221011014حسين علي كاظم ظاهر88

455718الثاني ع ابن رشد للبنين/ الرصافة الثانية 2012-2011علمي 1992141211023080سيف حسان احمد محمد 89

454715االول  ع التراث العراقي / الرصافة الثالثة 2012-2010ادبي 1989151121008013احمد مهدي تخم بحر  90
452716االولالغزالية للبنين - ع / تربية بغداد الكرخ االولى 2012-2011ادبي1994101221008075مرتضى عبد الرضا ناهي عبود91

451718الثاني المربد المختلطة / الكرخ الثانية 2012-2011ادبي 1994111221159009حذيفة زيد محمد مهاوش 92

449716االول  ث النوارس /الرصافة االولى 2012-2011ادبي 1994131221027033مصطفى سعد حميد محمود93


