
الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٨٦.٦٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنغم غسان احمد اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
٨٥.٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمیسون طارق عبد الوھاب اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
٨٥.١٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةرنا صدام حسین اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
٨٤.٥٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمنى طارق طالب اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
٨٣.٩٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةعفاف عبد الكاظم جواداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
٨٢.٤٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةفاتن خلیل اسماعیل اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
٨٢.٤٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةوئام عبد الوھاب طھاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
٨٢.٣٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمي حسن سریحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
٨١.٤٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمدیحة سیف الدین صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
٨١.٣٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةعبیر ابراھیم خماساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
٨١.٠٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھدیل حافظ محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
٨٠.٤٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةرند غانم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
٨٠.١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةبسمة سعد  كاملاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
٧٩.٧٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسیناء عبد الزھرة  نعمتاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
٧٩.٦٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاسراء جابر عیداناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
٧٩.٦٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةصفیة فرحان خلیفةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
٧٩.٤٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھند عباس محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
٧٩.٣٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمریم عیسى عطیةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
٧٨.٨٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةلمى باسم حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
٧٨.٨١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةغادة ادیب یعقوباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
٧٧.٨٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھدیل  جمیل ھاشماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
٧٧.٨٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسعیدة رزاقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
٧٧.٤٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةحسناء عبد علي شفياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
٧٦.٨٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةخالدة شعالن عطیةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
٧٦.٤٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمھا محمد عبدالرحیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
٧٥.٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھدى سعدون لعیبياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
٧٥.٢٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاالء ابراھیم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
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٧٤.٩٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةحنان جعفر سائلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
٧٤.٥٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةبان فؤاد عبد الغنياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
٧٤.٢٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةفاتن مطشر عداياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
٧٤.٠٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةبسمة جمال نجماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
٧٣.٨٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاخالص سوادي جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
٧٣.٧٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھدى حسن موسىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
٧٣.٤٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةعبیر كامل یاسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
٧٣.١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةحنان ابراھیم عبد القادراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
٧٢.٨٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةحذام حمید حموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
٧٢.٥٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةحلیمة عداي عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
٧٢.٤١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمریم حسین حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
٧٢.٣٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةقسمة خلیفة جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39
٧٢.٠٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةشیماء مھدي صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40
٧١.٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةدالیا عدنان عبد هللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41
٧١.٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسعاد صالح نایفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42
٧١.٠٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاماني ظاھر علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43
٧٠.٥٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةضحى سلمان ضاحياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44
٧٠.٥٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةزھرة عواد منشداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45
٧٠.٣١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةخدیجة علوان عبد السادةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46
٧٠.٣١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةرقیة حمد حموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47
٦٩.٤٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاالء عبد النبي علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48
٦٩.٤٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةزھراء كاظم احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد49
٦٨.٩١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھدى عبد  الرزاق حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد50
٦٨.٨١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنوال عبد االمیر زایراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد51
٦٨.٦٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاندلس ظاھر ذباحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد52
٦٨.٥٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنسرین محمود جھاداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد53
٦٨.٤٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةحمدیة خلف عطیةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد54
٦٨.١٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاحالم محسن عبد النبياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد55
٦٨.١٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةبادیة عبد الرزاق محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد56
٦٧.٩٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةانتصار صلیوة عبواللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد57
٦٧.٦٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةناھدة حسن عبد طاھراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد58
٦٧.٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةبیداء عبد علي عیداناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد59



٦٦.٦٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسحر شوكت عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد60
٦٦.٥٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةرغد نوري سكراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد61
٦٦.٣٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاقبال عبد العزیزعلواناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد62
٦٦.١٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةشوق ناجي جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد63
٦٥.٧٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمیادة عبد هللا محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد64
٦٥.٧٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةلمیس رشدي عطیةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد65
٦٥.٤٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسندس عمر محمد الھزاعاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد66
٦١.٧٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمیادة غسان محمد راضياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد67
٦٠.٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةلمى عبد الكریماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد68
٥٩.٨٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةباسمة ابراھیم صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد69
٥٩.٤٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمثال مھدي محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد70
٥٧.٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةزینب صالح ھویدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد71
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٨٦.٥٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسندس محسن حمیدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٨٦.٠٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةصبیحة حسن طعیساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٨٢.٩٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةعواطف خالد  فیصلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
٨٢.٨٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةزینب عبد الرضا علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٨٢.٢٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةصبا محمد علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٨٠.٤٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسعاد كریم خشیفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٨٠.٤١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةھند ابراھیم ناجياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٩.٩١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسناء فؤاد  حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٩.٦٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةوجدان محسن مشجلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٩.٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةدنیا كریم ھادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٩.٢٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسندس كامل محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
٧٨.٩٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةامل مھدي صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٨.٧٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةكمیلة داخل سلطاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٨.٣٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةاحالم كاید فارساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٨.٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةانوار عبد الزھرة ناصحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٧.٥٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةساجدة علي جلصوطاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٧.٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةضحى  شاكر رزاقاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٦.٨٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةخولة حسن یونساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٦.٨٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةرشا عبد الرحمن عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٦.٤٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةانوار ناظم خلخالاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٦.١٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةغزوة ناظم عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٥.٦٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةرجاء  حمزة تعباناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٥.٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةجنان جاسم سودانياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٥.٤٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةامیرة محمد محموداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٥.٠٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسھاد  غالم امیرعلياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٤.٣١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةكریمة مناحي  حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٧٣.٣٤١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةنداء اباھیم عبد عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧٢.٨٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةوسن عبد  هللا جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧٢.٤٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةاسماء حسن محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧٢.٠٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةزھرة  توفیق عواداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧١.٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةبشرى كامل سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١
٧١.٧٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسحر محمود  حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧١.٦٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةاشواق شمران حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٧٠.٦٦١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةسعدیة مخیبر مصطافاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٧٠.٥٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةفاطمة ھادي حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٧٠.٣٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسوریة جاسم یاسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٧٠.١١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةمیعاد  كاظم حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٩.٦٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةتغرید طارق  صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٩.٥٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةاسراء  محمود محسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٩.٤٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةنداء عبد  الكریم رضااللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٩.٣٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةنبراس خضیر عبد الكریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٩.٠٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةرقیة محمد صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٨.٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةتامیم حسن زعیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٨.٦٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةھدى عبد االمیر رحیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٨.٥١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسوزان حسن حویزاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٨.٤٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةانعام تحسین مھدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٨.٠٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةانتصار سالم ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٧.٦٤١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةزیان حمید سعیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٨



٦٧.١٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةمسار حمید عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٧.٠٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةایمان ماجد ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٦.١٢١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةانتصار حمید حاجماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٥.٣٥١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةتغرید ھادي حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٢.٢١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةنغم طارق حامداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦١.٧٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةعھود سلیمان عطیةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٠.٣٧١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةعبیر غبد الحسین جبورياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٠.٠٣١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةاسماء رویشد خلفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٦



الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٨٦.٤٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةزینب نوري حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٨٤.٩٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةزھرة رحیم سریعالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٨١.٨٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةبحریة بالحي حبیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٨١.٢٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةابتسام حسن لطیفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
٨١.١٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةلھیب عبد الواحدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٧٩.٦٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةحنان عیسى سلیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٧٩.٤١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةامل علي جعفرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
٧٩.٢٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسمیرة علي جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
٧٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنعیمة عبد هللا حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

٧٨.٩٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسندس عبد هللا جدوعالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٨.٥٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنضال غالي یوسفالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
٧٨.٤٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةصبیحة ناصر حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٨.٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسھیلة حمید كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٨.١٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمنال عباس كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٧.٨٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةلیلى غزال طعمھالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٧.٦٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمنتھى خضیر عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٧.٣٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةثجیلة عجیل رفاكالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٧.٣٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھیام دعیج عجمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٦.٨٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنباء ھاشم رضاالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٦.٥٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةشروق حمود عبودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٦.٤٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةرجاء صاحب عبد الخضرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٦.٣٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاالء حامد حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداده 
٧٦.٣٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاشراق سعید عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٦.٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةخلود مساف نعمةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٦.٢٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسعاد مصطفى مثنىالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٥.٩٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةرابحة عبد الحسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٧٥.٩٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھناء حمزة نجمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧٥.٩١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةباھرة عالء محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧٥.٨٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةازھار سالم تایةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧٥.٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھناء خالد شھابالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧٥.٥١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسھا طارق خلیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
٧٥.٠١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةكواكب نجم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧٤.٨٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةرجاء عودة خشنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣
٧٤.٦٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةفرقان ھاشم عبد الكریمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤
٧٤.٤٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةفاطمة رحمة محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥
٧٤.٣١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةفاطمة حسین عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٦
٧٤.٢٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةصبیحة زوید حرزالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧
٧٤.٠٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةعلیة غني جمیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨
٧٣.٨٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةایمان جیجان صغیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩
٧٣.٧٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةانصاف عبد الكاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠
٧٣.٤٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسناء مسلم ھلیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤١
٧٣.٠٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاخالص محمد واديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢
٧٢.٩٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةعذراء حسین حمیديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣
٧٢.٣٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةزینب ھاشم  جربانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤
٧٢.٣٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاخالص  حنین عیىالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥
٧٢.٢٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةشروق صباح عبد االحدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦
٧٢.١٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةابتسام متي یعقوبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧
٧١.٩٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةلیلى صبیح فلیحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨
٧١.٦٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنعیمة حسن فلیحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٩
٧١.٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمیناء ماجد حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠
٧١.١٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنجاح شنان عبد االمامالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥١
٧٠.٩٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةرقیة رافع جمعةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٢
٧٠.٧٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةكوثر علیوي جعفرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣
٧٠.٦٤٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةثریا حمود مدبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤
٧٠.٦٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةریما حكیم محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٥
٧٠.٥٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةجنان جمیل مكطوفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٦
٧٠.٤٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةیسرى رداد حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٧
٦٩.٦٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةوضحھ محمود صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٨



٦٩.٣٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةجمیلة محمد  دعاجالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٩.٢٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةبان ابراھیم خلیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٩.٠٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسعاد زغیر فشاخالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٩.٩٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةزھرة حسن  عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٨.٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةلیلى جعفر صادقالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦٨.٦٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةكوثر عبد  عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦٨.٠٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاشواق دینار عطیةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٥
٦٧.٩٤١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةسؤدد علي صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٦
٦٧.٧٦١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةوجدان خلف جبارالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٧
٦٧.٥٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةایمان جاسم عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٨
٦٧.١١١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةرحیمة فرحان مطرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٩
٦٦.٩٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةامل كاظم بدنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٠
٦٦.٩٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةایمان طھ عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧١
٦٦.٦٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھدى عبید  صخيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٢
٦٦.٣٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةبشرى عبد الحمید زكيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٣
٦٦.٠٩١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةھناء عماد  محیبسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٤
٦٥.١٣١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةناھده محمد یاسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٥
٦٤.٧١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسندس فیصل عطا هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٦
٦٣.٩٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةازھار كریم طھالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٧
٦٣.٩١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةادیبة  خلیل ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٨
٦٣.٦٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنضال رزوقي حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٩
٦٢.٩٧١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةصبا فاضل محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٠
٦٢.٧٢١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةدینا نایف یاسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨١
٦٢.٧١١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةمیسون درویش حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٢
٦٢.٠٥١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةجمانة فھد عجیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٣
٦١.٢٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةلقاء علي احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٤
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٨١.٧٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةزینب ھاديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٨١.٥٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسندس محمد علوانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٧٩.٧٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسمیرة عدنان عبد الكریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٧٧.٥٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةتمھید  یعقوب فنجانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٧٦.٩١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةدالل فالح فاخرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٧٦.٥٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةجنان نجم حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٧٦.١٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةفاتن صالح عبد هللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٧٥.٩٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھالة محمد عیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٧٥.٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةابتسام حبیب فرحانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٧٥.٤٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةشیماء محي مسعودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٧٤.٥٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةزھرة فیاض كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٧٤.٤٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسحر علي حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٧٤.٢٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمحاسن جلوب وسميالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٧٣.٣٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةشدوان كامل ساجتالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٧٣.٢٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسمیة عبد محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٧٣.٠٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةكاظمیة جبار عكالالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٧٢.٨١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةوئام عزیز كطاميالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٧٢.٣٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةرقیة رمضان جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٧٢.٠٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھاشمیة محمد نزاحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٧١.٤٠٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةفاطمة حبیب فجرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٧١.٤٠٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاشواق ریكانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٧١.٠٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسیناء محمد عمارالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٧٠.٨٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةحنان منعم سطايالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٧٠.٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسناء محمد حامدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
٧٠.٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةثناء حامد رشیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
٦٨.٩٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةفوزیة مالك صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
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٦٨.٤٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنغم عزیز عبد اللطیفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
٦٨.٤٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسعاد رسول عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28
٦٦.٢٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةبراق حاتم رشیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29
٥٤.٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسمرة ھالل مذبوبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30
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٨٤.٨٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةھالة عبد المنعم یاسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
٧٨.٦١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةعفراء ابراھیم خلیلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
٧٧.٥٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةھناء حبیب حمیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
٧٧.٤١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةھدیل عبد الستار محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤
٧٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةنادیة حسین منخياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
٧٥.٧٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةشھالء ناجي حمداناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
٧٥.٦٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةفینوس عبد االمیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
٧٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسحر اسامة عباساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
٧٤.٣٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةمنى عبید یاسراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
٧٣.٧٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةاالء عبد الرحمن جاسماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٣.٧٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةرغد منیر فرحاناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١
٧٣.٠٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةكفاء مجید عطیةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢
٧١.٩١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةرضیة حسن زویداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣
٧١.٣٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةذكرى فھد خزعلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤
٧١.١١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةابتسام علي محموداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٠.٠٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةنادیة ضیاء عبد الغنياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٩.٨٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةخلود حمید صالحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٩.٨٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةمنتھى عبد الرزاقاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٩.٦٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةفرحة محمد علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٩.٦١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةانعام كاظم عبد الحسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٩.٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةمیسون عبد الزھرة محیبساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٩.٢٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةبشرى عبد الحسن محموداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
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٦٨.٨٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةاحالم عادل طنبوراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٨.٦٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةمرفت رفعت شرموخاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٨.٢٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةاخالص احمد جاسماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٨.١٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةرافت احمد  موسىاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦٧.٥٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةشروق حسین كیطاناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٧.٥٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةنضال عواد كاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٧.٥١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةبسعاد محمد علي نجماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٧.٤٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةتماضر محمد عاصم مصطفىاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٧.١٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةنادیة حسیب احمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٥.٥٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةاسراء جبار حموداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٥.١١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةرجاء عبد الحسین نعیماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٤.٧٩١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةنغم كمال جاسماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٤.٦٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسعاد جسم مطشراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٤.١٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةرنا مازن احمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٣.٥٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةحنان عبد االمیر عاشوراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٣.٣٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةفائزة كاظم علواناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٣.٣٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةندى جعفر طالباالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٣.١٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةامنة راضي شیتاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٢.٥٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةخدیجة كاظم علي الساعدياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٢.١٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةوفاء عبد الرزاقاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦١.٨٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةزینب كریم عبد االمیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦١.٦٨١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةسكینة عبد االمیر طاھراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٠.٨٨١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةنادیة لطیف فلیحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٥
٥٩.١٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةنوار محمد حسن موسىاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٦
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٨٩.٠٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةرقیة عباس خضیرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1
٨٦.٧٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةضحى عادل محمودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2
٨٦.٣٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةمروج سمیر عبد الرضاریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3
٨٣.٨٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةماجدة احمد عبدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4
٨١.٢٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةھدى حسن محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5
٨٠.٨٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةزینب حمید مجیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6
٧٩.٢٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةانتظار فوزي عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7
٧٨.٧٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسناء جبر عبدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8
٧٧.١٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةذكرى محمد  فاضلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9
٧٦.٦٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةفاطمة موازي عبد الرضاریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10
٧٣.١٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةنھى صبیح مھديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11
٧١.٨٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةغیداء جمیل ناھضریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12
٧١.٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسعاد محمد عبودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13
٦٩.٢٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةشیرین احمد كریمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد14
٦٩.١٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةنغم حمادي شھابریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد15
٦٧.١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةبیداء عبد االمیرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد16
٥٧.٦٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسناء موحان عكوشریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد17
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٨٤.٦٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةخلودمصطفى یوسفالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد1
٨٤.٥٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةلیلى رضوان محمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد2
٨٣.٩٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھدى طھ  حبیبالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد3
٧٦.٨٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةغادة ابراھیم حمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد4
٧٦.٤٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةوفاء فرھود عطشانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد5
٧٦.٣٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاسماء مجید مطشرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد6
٧٦.٣٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةرشا نزیھ ابراھیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد7
٧٦.٣٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةلمیاء  عاید   كعبالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد8
٧٥.٢٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسلوى محي الدین طاھرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد9
٧٤.٩٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةعواطف كریم مھديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد10
٧٤.٢٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسحر زھیر عبد الكریمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد11
٧٢.٢٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسھام عدنان حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد12
٧٠.٨٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةلیلى جابر ھاديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد13
٦٩.١٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةزینب جلوب عكابالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد14
٦٨.١٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاخالص ھادي عباسالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد15
٦٧.٩٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةغرام علي جیادالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد16
٦٦.٩٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسحر مھدي سمیرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد17
٦٦.٧٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةالتفات حسین علیويالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد18
٦٦.٤٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةبتول حسن ساھيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد19
٦٦.٣٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةجنان خلف عوضالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد20
٦٦.٢٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةقریش عبد المولى جلیلالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد21
٦٥.١٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةعذراء عدنان حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد22
٦٤.٥٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةوجدان احمد جاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد23
٦٣.٩٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنھلة خلفالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد24
٦٣.٩٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاسراء سامي عبد الرزاقالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد25
٦٣.٤٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھیفاء عبد الحسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد26
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٦٢.٢٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةلقاء جاسم محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد27
٦١.٧٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھیام ابراھیم توفیقالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد28
٦١.٧٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمجودة یاسین خلفالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد29
٦١.٤٨١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةشیماء  غازي عبودعليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد30
٦١.٤٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةوفاء كاظم حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد31
61.33١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةفاطمة ناصر حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد32
٦١.٠٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمیسون مھدي فرحانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد33
٥٩.٧٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةصابرین كریم الصدیقيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد34
٥٩.٧١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنجوى عامر كاظمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد35
٥٩.٤٣١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةزھرة حسن یوسفالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد36
٥٩.٤١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةایالف  حسن عزیزالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد37
٥٧.٦٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةماجدة حسن عالويالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد38
٥٥.٣٦١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةایناس فوزي توفیقالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد39
٥٤.٨٦١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةملكیة حزام عليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد40
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٨٢.٢٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةاسماء عزت سلیمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١
٧٧.٠٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةشیماء عبد الكریمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢
٧٤.٢٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسحر عبد خضیرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣
٧٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةفرقان عبد الجبارعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤

٧٣.٤٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةاقبال داود حسونعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥
٧٢.٨٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةنوال عبد الحسین حمزةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٢.٢٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةزھرة عبد الھاديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧
٧١.٥٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةبسمة عبد الفتاح اسعدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٨
٧١.٣٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةبیداء عبد الوھاب محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٠.٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةصالحة صاحب موسىعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٠.٤٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةضحى ودود رغیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١١

٧٠.٤٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةاقبال عزیز عبد الرضاعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٢

٦٩.٩٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةامنة كاظم مرادعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٣

٦٨.٥٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةبسام  صالل وسميعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٤

٦٧.٤٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةاشواق  احمد حاجمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٥

٦٦.٨٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةرویدة طالب حمادةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٦

٦٦.٧٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةزمان عسكر جویدحعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٧

٦٦.٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةرواء عصام محمد منیرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٥.٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةزھراء عباس  باقرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٥.٦٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةازھار صفر عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٤.٦٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةایمان عباس عبدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٣.٧٩٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةنھلة كاظم عبیسعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٣.٧٩١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةبشرى طارق طالبعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٣.٥٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةجنان عبد الرضاعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٤
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٦٣.٥٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةاحالم مجید عطیةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٣.٢٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةاسراء خضیر عباسعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦٢.٩٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةرحاب اسماعیل جعفرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٢.٩٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةامل حسین داودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٢.٨٣١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةمیادة عباس ناعور عباسعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٢.٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةذكرى خالد صفیرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٢.٥٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةزینب ناجي دخلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٢.٥٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسھاد محمد ھاديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٢.٢٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةكفاء جواد كاظمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٢.٠٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةاسراء شرقي عبد العزیزعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦١.٩٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةسھام مجید عبد االمیرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦١.٨٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةمیسون اورھان طاھرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٠.٩٩١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةفاطمة ذیاب فارس ھادرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٠.٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةافراح صالح مھديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٨
٥٩.٥٤١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةامنة جمعة بیدي عباسعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٥٨.٨٢١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةبتول لفتھ شناوة عقاوةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٥٨.٤٥٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةجاسمیة سلمان عزیزعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤١
٥٨.٤٥٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةجمان طالبعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٥٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىالعراقیةمنى علي الفاضلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٥٥.٤٢١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةمیسون جواد كاظمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٥٥.٣٤١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىالعراقیةسھاد حسن  مھدي حمزةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٥
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٧٦.١٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةانوار علي باقرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد1
٧٨.٥٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةامل ابراھیم فھدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد2
٧٧.٩٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةبتول مطشر فاضلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد3
٧٦.٦٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةیسرى متعب محمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد4
٧٦.٢٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاسیل عادل رسولالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد5
٧٥.١٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمنال عبد الھادي عاليالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد6
٧٥.١٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةطوكیو  رزاق محسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد7
٧٤.٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةبان اكرم عباسالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد8
٧٤.٧٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھدى مصطفى عليالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد9
٧٤.٤٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنوال حسن عبد الرضاالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد10
٧٢.٥٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسناء مھدي احمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد11
٧٣.٥٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةزینب عالء الدینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد12
٧١.٥٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةازھار سلمان مطرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد13
٧١.٣٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسھاد طارق لفتھالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد14
٧٠.٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةزھرة حامد نعمةالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد15
٧٠.٤٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةایمان محمد جابرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد16
٧٠.٤٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةضمیاء موسى جابرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد17
٧٠.٤٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةعفاف مجید داودالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد18
٦٩.٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھیفاء عبد الحسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد19
٦٩.٠٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةفوزیة كریم محمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد20
٦٨.٩٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنضال علي حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد21
٦٨.٤٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةانتصار جبار بدنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد22
٦٧.٧٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةافراح غني قدوريالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد23
٦٧.٣٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاسیا طعمة مھديالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد24
٦٧.٢٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمي محمد ردادالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد25
٦٧.٠٢١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةسارة ابراھیم رسولالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد26
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٦٥.٤٦١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةذلفاء رشید عجیلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد27
٦٥.٢١١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةاباء شھاب احمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد28
٦٦.١٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةمنى ھالل نصیفالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد29
٦٤.١٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنھلة اسماعیل عليالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد30
٦٤.١٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةایمان غانم شھابالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد31
٦٣.٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةلمیس حنا جمیلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد32
٦٣.٢٦١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةمھا مصطفى حسین حسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد33
٦٢.٨٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسعدیة قاسمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد34
٦٢.٠٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھند عبود محمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد35
٦٢.٠٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاالء محمد حموديالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد36
٦١.٧٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسعاد  ناصر عباسالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد37
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٨٠.٩٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنھى نھاد  عبد الوھابالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١
٧٨.٣٦١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسرى خلیل ابراھیمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢
٧٨.٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسحر عودة حسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣
٧٧.٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةغیداء نعمة عبد عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤
٧٢.٢٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةوسن جواد كاظمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٥
٧٣.٠٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةفاضلة علوان عبد السالمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦
٧٢.٥٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةفاتن عبد الخضر عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٧
٧١.٥٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةرفالء علي عبد االمیرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٨
٧٠.٢٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةزینب راجي ناصرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٩

٧٠.٢٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةھدى عبد الواحدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٠
٧٠.٠٩٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةرغد سالم نایفالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١١
٧٠.٠٩٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاحالم جبار عبد الحسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٢
٦٩.٨١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةخنساء عبد الھاديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٣
٦٩.٧٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةجمیلة لفتة حسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٤
٦٩.٥٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةذكرى احمد حسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٥
٦٨.٦١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاسماء عبد الفتاح اسعدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٦
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٦٨.٥٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسھاد حسین عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٧
٦٠.٤١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةرقیة حسین علوانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٨
٦٧.٤٥١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنبراس سعد رؤوفالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٩
٦٧.١٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةشذى عبد اللطیفالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٠
٦٦.٧٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةرشا مؤید سعیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢١
٦٦.٥٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةعلیة حمید حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦٣،
٦٦.٢٣١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةجنان ظاھر شھابالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٣
٦٥.٩١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةابتسام كاظم عویدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٤
٦٥.٧٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةرشا صالح احمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٥
٦٥.٣٩١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةغصون خلف محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٦
٦٥.٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةحوراء جعفر محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٧
٦٥.١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسوزان شھید سعدونالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٨
٦٤.٩٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةاشواق شاكر عبد الرسولالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٩
٦٤.٤٥١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةابتسام ھلیل  جلوبالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٠
٦٣.٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنادیة علي احمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣١
٦٣.٣٢١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةنبراس حسین عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٢
٦٣.١١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةشذى عمران عبد هللالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٣
٦٢.٩٨١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةزینب كاظم عبودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٤
٦٢.٦١١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةسبیل علي محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٥
٦١.٧٥١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةبشرى كریم محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٦
٦١.٧١٩٩٤/١٩٩٣االولانثىعراقیةلمیاء عبد المنعمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٧
٦١.٦١١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةھیفاء عبد ظاھرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٨
٥٩.٥٨١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةسھى ادریس حمزةالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٩
٥٩.٤٧١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةامیرة علي ماھودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٠
٥٨.٣١١٩٩٤/١٩٩٣الثانيانثىعراقیةنضال غناوي علوانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤١


