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٨٢,٧٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسوسن كاظم حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
٧٧,٥٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةھناء عبد الرضا مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
٧٧,٢١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةلبنى فاضل احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
٧٤,٩٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةازھار حمید ثجیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
٧٤,٦٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةباسمة عثمان محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
٧٤,٥١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسھاد حمید ظاھراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
٧٤,٢١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةخلود عبد خطار مشكوراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
٧١,٧٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةمنتھى كاظم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
٦٨,٩٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةخولة ابراھیم عویداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
٦٨,٥٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةذكریات لطیف حمزةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
٦٨,٣١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةمنى عبد الرزاق حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
٦٨,١٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةاشواق محي یاسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
٦٧,٩١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةاسماء خالص عبد الرحمناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
٦٧,٨٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةفاتن محمد ھزاعاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
٦٧,٧٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةمیسون خلیل ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
٦٦,٤٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةوسن عبد الھادي عبد االمیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
٦٦,٤٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةزینب عبد الصاحب عبد الحسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
٦٦,٢٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسھاد موسى احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
٦٥,٨٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةفالنتین صباح شرموخاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
٦٥,٥٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةامنة محمد جواد خلفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
٦٣,٨٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةربان عبد العباس ھریساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
٦٣,٧٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةلیلى خضیر سعید عطیةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
٦٣,٥٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةفاتن خضیر جربوعاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
٦٢,٢٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسلیمة خضیر خرباطاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
٦٢,١٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةایمان عبد اللطیف كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
٦٢,٠٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةجنان محمود اسماعیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
٦١,٧٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةعذراء حسین خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
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٦١,٣٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةاقبال خضیر ھاشماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
٦١,١٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةنفاع حسین سلطاناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
٦١,٠٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةمنال مجید جار هللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
٦٠,٩٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةرحاب مھدي عبوداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
٥٩,٤٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةاطیاف عبد الخالق بادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
٥٩,٢٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةوفاء حسین امیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
٥٨,٢٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةفضیلة احمد درویشاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
٥٨١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةنغم ھادي شھیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
٥٧,٥٠١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةسھاد عبد الوھاب طھاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
٥٦,٥٠١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةمھا محمد مصطافاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
٥٥,٥٠١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةمواھب وناس مجیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
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٨٦,٧١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةایمان كاظم دبعوناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٨٥,٩٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةزینة خلف محموداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٨٥,٨٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةزینة حسین ھاشماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
٨٥,٦٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةاالء ھاشم عبوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٨٣,٧٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةایفر حسام الدین عبد القادراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٨٣,٤٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةندى رحیم علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٨١,٧٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةنھلة خالد خضیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
٨٠,٨٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةوفاء عبد الجبار علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٨٠,٧٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةبشرى احمد قاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩
٨٠,٦٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةسؤدد عبد الستار محموداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٨٠,٥٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةبدور عدوان عبد الصاحباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
٧٩,٦٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةھناء عبد الحسین ساجتاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٨,٥١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةازھار محمد عبوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٨,٥٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةعال محمد سالمةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٧,٣٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةانتظار حسین عبوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٧,٣٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةابتسام رحمة كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٧,٢١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةماجدة عبد االلھ رسولاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٦,٨٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةخنساء اسماعیل سعیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٦,٧٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةمنى حبیب سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٦,٣٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةھناء تركي جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٦,٣٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةملیحة عبد الزھرة عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٦,١٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةعواطف مطشر خلفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٥,٩٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةزینب خلیل حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٥,٧٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةسروة حسن رستماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٤,٥٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةنعیمة عباس عاجلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٤,٠٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةشذى ابراھیم عیداناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٧٣,٨٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةرجاء فخري حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧٣,٤٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةخلود جمال جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧٢,٤٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةأدیبة كمال ولياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧١,٧٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةكافیة جعفر علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧١,٥٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةنھلة وھاب مسیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٨,٤٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةبشرى ابراھیم طھاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٧,٣٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةزینب جلوب ناصراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٦,٦٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةلمیاء عدنان محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةوسام شاكر عبد المجیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٥,٨٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةامل ھادي علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٥,٥٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةكازاریاوز سلیمان ولياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٣,٨٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةھدى ناصر حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٢,٢٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةبیھ بنت بلقاسم عمراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
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٧٨,٢١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةھناء احمد ظاھرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٧٦,٥١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةبیان جمعة محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٧٦,٢٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةایمان كامل روادالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٧٦,١٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةھیام یونس رضاالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
٧٦,٠٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةحلیمة جابر حمزةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٧٥,٧٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةعاتكة عبد هللا محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٧٤,٩٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةمھا محسن حامدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
٧٤,٩٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةھناء محمد كریمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
٧٤,٧٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسلیمة شكر محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

٧٤,٣١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةمحاسن ھادي حمزةالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٤,٢٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةحمدیة حبیب عبد الحسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
٧٤,٠٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةعروبة محمد جوادالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٣,٨٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةمنى خلف سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٣,١١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةاقبال كاظم جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٢,٥٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةاسیل ھادي عبد الحسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٢,١٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةھناء جبار مھناالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
٧١,٩٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسھیر رضا سعیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
٧١,٤٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةرجاء عبد علي علوانالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٠,٣٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةغیداء محمد سعودالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٩,٩٧١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةاثمار لطیف حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٨,٩٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةنادیة جمیل عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٧,٨٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةندى ھادي عبد الرضاالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٧,٧٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةافراح حسین عبد االمیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٧,٧٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةعائدة كاظم عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٦,٦٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةفریال صبري سعیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٦,٥٨١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةسوسن محمد نایفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٦,٠٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةبشرى غازي زیدانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٥,٦٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسعاد علي حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٥,٦٦١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةمنیرة كریم حماديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٣,٨٨١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةجنان ناجي علوانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٣,٢٠الثانيانثىعراقیةنجالء عبد الحسن حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
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٩٠,٠٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةأوفى طالب جوادالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٨٣,٥٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةكوثر ناضر عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٨٢,٩٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةامل حمید حداويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٨١,٥٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةابتسام جاسم لطیفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٨٠,٤٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةصبیحة یاسین عبد سنافيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٧٨,٤٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسلمى عباس مھديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٧٨,٤٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةالھام محمد داخلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٧٧,٧٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةلیلى نعیمة عبیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٧٧,٧٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةجنان جمیل احمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٧٧,٢٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةنوال كامل علوانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٧٦,٨٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةنجلة ناموس شمالالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٧٦,٦٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةزھراء موسى سلطانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٧٦,٥٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةمیسون احمد طھالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٧٦,٥٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسلیمة موحان محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٧٦,١٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةنھاد عباس جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٧٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةكلثومة رحم ھویرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٧٥,٣٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةرسمیة عباس جلوبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٧٥,٠٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةعبیر سھیل حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٧٤,٧١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةحمدیة جواد كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٧٣,٦٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةخولة حسین حربيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٧٢,١٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةاسماء احمد ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٧٢,٠١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةاالء جبار صاحبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٧١,٠٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةفائزة علوان شفاتيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٧٠,٩٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةزھرة امیر داليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
٧٠,٥٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسوزان عبد الوھاب صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
٧٠,٢٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةماجدة موسى ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
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٦٩,٥٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةاسماء كریم عبد الحسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27

٦٨,٩٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةوفاء نعمة علوانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28

٦٨,٦١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةامل حمید فیاضالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29

٦٦,٦٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةوالء عبد هللا جبرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30

٦٦,٤٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةھیفاء مسلم ھلیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد31
٦٢,٩٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةبتول عبد هللا عمرانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد32
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٨٢,٢٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةفاطمة فائق جمعةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
٨١,٩٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةمریم مال هللا غزالاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
٨٠,٧٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةانتصار كمال قاسماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
٨٠,٠٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةاخالص كاظم خضیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤
٧٨,٤٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةبفراد عیسى علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
٧٨,٠٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةزینب فائق جمعةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
٧٧,٨٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةاحالم مصلح ھندياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
٧٦,٠٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةسھاد ابرھیم حمیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
٧٥,٠٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةلمیاء سعد عبد العزیزاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
٧٥,٠٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةنادیة محمد یوسفاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٤,٦٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةازھار عبد الكاظم أرحیماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١
٧٣,٢١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةعلیاء حسین علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٢,٤٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةفاطمة یاسر حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣
٧١,٧٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةفاطمة حمید عتیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤
٧١,٦٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةانتصار جاسم محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥
٧١,٦٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةندى جابر خمیساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦
٧١,٤٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةبشرى عبد الرضا خریبطاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧
٧١,٢٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةافراح صبحي احمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٠,١٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةضفاف خلیل ابراھیماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٠,١٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةحنان صبري خلفاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٩,٩٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةابتسام شعالن یاكوتاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٩,١٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةبشرى عبد هللا میعجلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٩,١٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةسامیة حسین شھیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٩,٠٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةصبریة بلبول جبراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةسندس محمد مھدياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٨,٦٥١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىالعراقیةنھلة حسین علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٧,٣٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةسلمى عبد العباس علواناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٦,٩٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةندى ھاشم توفیقاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٦,٩٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةاسراء جاسم حیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٦,٥٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةرباب جابر عبوداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٦,٠٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةنوریة علي مزاحماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٥,٩٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةنبأ علي عبد عوناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةبشرى سبتي علواناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٤,٣٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةھناء صالح مجھولاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٤,٠٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةمحاسن جواد حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٣,٨٢١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىالعراقیةایمان حسین عبد فتاحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٣,٧٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةنجلة علي حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٢,٨٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةناجحة حسین محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦١,٨٢١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىالعراقیةازھار عبد الجلیل ابراھیماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦١,٧٠١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىالعراقیةزینب عبد الحسن كاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٠,٩٦١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىالعراقیةوفاء ابراھیم وطباناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤١
٥٩,٣٢١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىالعراقیةرویدة داود سلماناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٢
٥٩,٢٦١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىالعراقیةسھیلة طالب نغماشاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٣
٥٧,٤١١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىالعراقیةھدى عیسى ابراھیماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٤
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٨٦,٨٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةمنى محمد سلومریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1
٨٣,٩٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةاسراء موسى حسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2
٨٣,٦٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةندى رحیم سلمانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3
٨٢,٣٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةنوال جبار یوسفریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4
٨١,٩١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةفضاء حسن نوريریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5
٨١,٧٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةبشرى كاظم محسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6
٨٠,٧١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةسھام عبد الھادي محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7
٧٩,٠١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةسلیمة خلف حبیبریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8
٧٧,٧٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةخولة ھادي فھدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9
٧٧,٧٠١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىالعراقیةایناس مالك اسماعیلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10
٧٤,٧١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةعبیر عبد االمیر ناجيریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11
٧٤,٤٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةھیام ناجي علوانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12
٦٢,٩٢١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىالعراقیةزھرة مؤنس حمزةریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13
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٨٩,٣٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةمنى منصور مصطفىالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد1
٨٥,٥٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةنادیة محمد جوادالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد2
٨٢,٤٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةبثینة حسین فالحالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد3
٧٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةقداح علي بالمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد4
٧٨,٠٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةختام عبید كاظمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد5
٧٥,٧١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةاخالص طعمة جاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد6
٧٣,٦١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةكالویش احمد عثمانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد7
٧٣,٥٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةلیلى یونس بدامالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد8
٧٣,١٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةزینب حسن شھیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد9
٧٢,٧٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةساجدة فاضل حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد10
٧٢,٥١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسمیة ھاشم مھديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد11
٧٠,٧١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةباسمة عباس حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد12
٦٩,٣٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةزینب ابراھیم جاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد13
٦٨,٢٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةظالل عبد الجلیل عبد الواحدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد14
٦٦,٤٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةزینب حسین یاسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد15
٦٦,٢٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةنھلة منعم محسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد16
٦٤,٣٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةثناء عزیز حسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد17
٦٣,٧٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةفرحة علي سلطانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد18
٦٣,٤٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةوداد عبد علي كریمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد19
٦٣,٧٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةامیرة جاسم عبد السادةالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد20
٦٢,٧٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةعلیة جابر رحمةالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد21
٦٢,٥٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةنبراس داود حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد22
٦٢,٣٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةرضیة یاسر سوادالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد23
٦١,٨٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةلیلى فخري مولىالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد24
٦١,٥١١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةتغرید عبد العزیزالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد25
٦١,٣٣١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةزینب كریم لطیفالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد26
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٦١,٢٠١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةاسماء احمد حیدرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد27
٦١,١٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةساھرة یوسف جاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد28
٦٠,٥٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةصبا قاسم جعفرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد29
٥٧,٣٣١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةاالء عبد العزیز خضیرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد30
٥٥,٦٩١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةسلمى سعید مزعلالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد31
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٨٤,٨٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةسوالف عبد خضیر عباسعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١
٨٣,٨٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةاالء عباس ھاشمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢
٧٧,٧٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةابتسام علي صجمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣
٧٧,٧٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةزمان محیبس سدادعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤

٧٦,٤٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةاسماء حسن جلوبعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥
٧٤,٢٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةذكرى حسن باقرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٣,٤٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةسھام حسین عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٣,٣٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةامال عبد الواحد محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٣,٢٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةفاتن صادق محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٣,٠٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةامال عبد هللا نوريعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٢,٧٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةابتسام ابراھیم عباسعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١١

٧١,٤١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةبشرى ناجي عذابعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٢

٧١,٢٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةاسماء لطیف جاسمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٣

٧٠,٧٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةایمان حمزة عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٤

٧٠,٦٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةنوال محمد علي محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٥

٧٠,٤١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةسعاد بدر فرحانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٦

٧٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةضمیاء جلیل عبد عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٧

٦٩,٤١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةامل رزوقي حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٨,٢٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةسھاد نجم محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٧,٧٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةاسماء قاسم ھاشمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٥,٦٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةانتصار جاسم عطیةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٥,٣٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةنوال جمیل یعقوبعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٤,٨٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةحمیدة مھدي حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٤,٤١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةفاتن محمد علي توفیقعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٦,٠٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةایمان ضیاء ھاديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٥
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٦٣,٦٣١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىالعراقیةسرور جواد عباسعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٦



٦٣,٣٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةجمیلة ھیر ناسي حاتمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦١,٨١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةازھار علي بك عسكرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٠,٣٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىالعراقیةسالمة حسین عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٥٧,٢١١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىالعراقیةماجدة ھاشم شبرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٠
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٧٧,٠٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةرجاء عبد االمیر مدلولالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد1
٧٦,٢٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةذكرى كمال طھالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد2
٧٦,٢٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةھدى شوقي خلیلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد3
٧٥,٩٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسھام كامل منصورالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد4
٧٤,٥٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةریم سعدي خلیلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد5
٧٤,٥٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةروناك قاسم نضرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد6
٧٢,٦٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةزھرة ھاشم بریسمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد7
٧٢,٦٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةھدیا عودة لفتةالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد8
٧١,٢٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةامل مصحب مھديالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد9
٧١,١٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةوفاء غني ھاشمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد10
٦٩,٣٨١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةنجاة خلف احمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد11
٦٨,٥٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسمیرة محسن جبرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد12
٦٨,٢٩١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةاسراء حمد حمودالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد13
٦٧,٥٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةاشواق عبید مطلكالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد14
٦٦,٩٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةحیاة عبود عباسالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد15
٦٦,٥٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةاسیا كاطع صالحالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد16
٦٤,٤٣١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةفائزة عبد الرزاق جابرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد17
٥٩,٩٧١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةوفاء فاضل عبیدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد18
٥٩١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةانتظار مجبل شیاعالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد19
٥٨,٩٣١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةمنال حاتم احمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد20
٥٧,٨٨١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةلطیفة شواي شیاعالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد21
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٨٥,٣٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةاشواق عودة عباسالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١
٧٩,٦٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةاسیل ھادي حسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢
٧٨,٢٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسعدیة صالح مھديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣
٧٨,٠٢١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةندى جاسم كاظمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤
٧٧,٣٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةبثینة ھاتف صالحالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٥
٧٥,١٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةھیفاء خلف موسىالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦
٧٤,٧٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةبتول مھدي تاجرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٧
٧٤,٦٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةذكرى حكمة عریبيالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٨
٧٣,١٩١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةرضاب ناظم عبد الحسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٩

٧٢,٤٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسناء طارق سرحانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٠
٧٠,٩٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسمیرة صالح حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١١
٧٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسھاد علي ھاشمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٢
٦٩,٣١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةحنان علوان عبد حسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٣
٦٨,٢٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةمنیزة سالم رسولالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٤
٦٧,٦٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسحر سلمان صالحالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٥
٦٧,١٤١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةبشرى عزیز قادرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٦
٦٦,٧٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسندس صاحب عبد الرسولالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٧
٦٦,٧٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةشمائل خضیر عباسالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٨
٦٥,٧٣١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةلمیس كاظم محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٩
٦٥,٦٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةمیعاد نوري محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٠
٦٥,٥١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةاسراء علي حسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢١
٦٤,٧٠١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةازھار احمد عبد الخالقالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦٣،

٦٤,٦٨١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةبان طارق حسونالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٣

٦٤,٢٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةفاطمة جلیل اسماعیلالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٤
٦٤,٢١١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةازھار علي باقرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٥
٦٢,٩٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةكافي نجم عبد هللالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٢,٨٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةزینب محمد عبیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٧
٦٢,٣٨١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةسعاد علي حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٨
٦٠,٩٥١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةسناء علي عوادالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٩
٦٠,٣٦١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةبلسم عدنان عباسالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٠
٦٠,١٧١٩٩٢/١٩٩١االولانثىعراقیةمیسرة محمود نعمةالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣١
٥٩,٣٨١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةاخالص حسین سلطانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٢
٥٨,٩٠١٩٩٢/١٩٩١الثانيانثىعراقیةمنى خلف مخیفالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٣
٥٦,٦٦١٩٩٢/١٩٩١انثىعراقیةبیداء كامل محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٤


