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١٩٩٤\٨٤.٨٣١٩٩٥االولانثىعراقیةسمیة عبد هللا صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
١٩٩٤\٨٣.١٢١٩٩٥االولانثىعراقیةعشتار عبد العزیز حسوناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
١٩٩٤\٨٢.٣٤١٩٩٥االولانثىعراقیةبوان خالد حموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
١٩٩٤\٧٩.٦١١٩٩٥االولانثىعراقیةسناء كریم حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
١٩٩٤\٧٧.٩٢١٩٩٥االولانثىعراقیةاسراء زیدان عبیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
١٩٩٤\٧٧.٠٦١٩٩٥االولانثىعراقیةاالء لطیف جبراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
١٩٩٤\٧٥.٨٨١٩٩٥االولانثىعراقیةزینب خلف سمیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
١٩٩٤\٧٥.٧٦١٩٩٥االولانثىعراقیةاشراق فیصل حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
١٩٩٤\٧٥.٢١١٩٩٥االولانثىعراقیةایناس شعالن حمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
١٩٩٤\٧٤.٤٤١٩٩٥االولانثىعراقیةھدى حسن زبناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
١٩٩٤\٧٤.٢١٩٩٥االولانثىعراقیةھدى عبد الكریم احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
١٩٩٤\٧٣.٧١١٩٩٥االولانثىعراقیةزینب عبد القادر سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
١٩٩٤\٧٣.٥١١٩٩٥االولانثىعراقیةسوسن ابراھیم عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
١٩٩٤\٧٣.١٢١٩٩٥االولانثىعراقیةودادطعیس رباشاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
١٩٩٤\٧٢.٩٤١٩٩٥االولانثىعراقیةسھاد فرید توفیقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
١٩٩٤\٧٢.٩٢١٩٩٥االولانثىعراقیةابتسام خلیل علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
١٩٩٤\٧٢.٧٧١٩٩٥االولانثىعراقیةتغرید عبد الصاحب جعفراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
١٩٩٤\٧٢.٧٦١٩٩٥الثانيانثىعراقیةاشواق عوزان كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
١٩٩٤\٧٢.٠٩١٩٩٥االولانثىعراقیةاستبرق عبد المجید حمدوناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
١٩٩٤\٧٠.٧٣١٩٩٥االولانثىعراقیةقاسمیة حسین مندیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
١٩٩٤\٧٠.٤٣١٩٩٥االولانثىعراقیةنغم لطیف جمیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
١٩٩٤\٦٩.٨٩١٩٩٥االولانثىعراقیةجان سعد محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
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١٩٩٤\٦٩.٨٢١٩٩٥االولانثىعراقیةنھى غازي وفیقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
١٩٩٤\٦٩.٦٢١٩٩٥االولانثىعراقیةنجود نظام مفلحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
١٩٩٤\٦٩.٥٨١٩٩٥االولانثىعراقیةجنان جلیل اسماعیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
١٩٩٤\٦٩.١٣١٩٩٥االولانثىعراقیةامل زاجي نزالاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
١٩٩٤\٦٨.٧١١٩٩٥االولانثىعراقیةفتحیة محمد ھاشماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
١٩٩٤\٦٨.٧١١٩٩٥االولانثىعراقیةمجد خمیس مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
١٩٩٤\٦٨.٤٣١٩٩٥االولانثىعراقیةوصال كامل رجباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
١٩٩٤\٦٨.٢٥١٩٩٥االولانثىعراقیةعاتكة عدنان عبد االمیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
١٩٩٤\٦٨.٢٥١٩٩٥االولانثىعراقیةافان سمین وھاباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
١٩٩٤\٦٧.٩٤١٩٩٥االولانثىعراقیةھدى مصطفى كاملاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
١٩٩٤\٦٧.٧٧١٩٩٥االولانثىعراقیةوسن عبد الرزاق رشیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
١٩٩٤\٦٧.٦٢١٩٩٥االولانثىعراقیةبیداء فلیح حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
١٩٩٤\٦٦.٩٢١٩٩٥الثانيانثىعراقیةانتصار عبد الجابر ذیاباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
١٩٩٤\٦٦.٤١١٩٩٥االولانثىعراقیةسما رشید یاقوتاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
١٩٩٤\٦٦.٣٩١٩٩٥االولانثىعراقیةخالدة وحید محسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
١٩٩٤\٦٦.٠٥١٩٩٥االولانثىعراقیةلمیاء طھ شیتاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
١٩٩٤\٦٥.٥١٩٩٥االولانثىعراقیةافراح علي حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39
١٩٩٤\٦٤.٩١٩٩٥االولانثىعراقیةایمان عدنان زاملاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40
١٩٩٤\٦٤.٠٦١٩٩٥الثانيانثىعراقیةھند صباح محمد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41
١٩٩٤\٦٣.٥٩١٩٩٥االولانثىعراقیةمھا جبار عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42
١٩٩٤\٦٣.٢٥١٩٩٥الثانيانثىعراقیةازھار علوان حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43
١٩٩٤\٦١.٩٩١٩٩٥الثانيانثىعراقیةسھیر اسعد عبد الباقياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44
١٩٩٤\٦١.٣٤١٩٩٥االولانثىعراقیةفاتن عطا محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45
١٩٩٤\٥٩.٦٦١٩٩٥الثانيانثىعراقیةتامیم علي یوسفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46
١٩٩٤\٥٩.٣٤١٩٩٥الثانيانثىعراقیةماري عجیل خلیوياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47
١٩٩٤\٥١.٣١٩٩٥الثانيانثىعراقیةوئام عبد اللطیف احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48
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٨٧.٦٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسھاد جاسم عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٨٧.٦١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةبیداء محي الدین میرواللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٨٥.٥٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسارة محمد كریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
٨٤.٦٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةاحالم ابراھیم عیداناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٨٢.٤٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةامیة ثامر حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٨١.٧٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةاسیل متعب مطروداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٨٠.٤٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةماجدة غازي انوراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
٨٠.٣٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةنعیمة حمد صكالاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٩.٣٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةامل جاسم حمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٨.٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسناء فزع جبراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٧.٧٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةاالء حسین داوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
٧٦.٩٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةھناء محمود اسماعیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٦.٦٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةفطیمة كامل حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٦.٤٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةایثار شوقي سعدوناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٦.٣٨١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىالعراقیةالھام عودة حسین علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٦.٢٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةتغرید ھاشم حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٥.٩٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةریا جبار رشیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٥.٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسرى شوكت توفیقاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٥.٦١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةرقیة حسین كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٥.٠٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةعروبة عبد شحاذة نعاساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٤.٧٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةرجاء عجیل ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٤.٣٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةتامیم عبد حسن عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٤.٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةاشواق عودة كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٢.٦٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةاشواق محسن مجیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٢.٤٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةیسرى نعمة سلومياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧١.٩٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةغادة مفتن ھاشماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
٧١.١٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةفضاء راضي داخلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧١.١٢١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىالعراقیةثریا ذیاب حنوناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧١.٠٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةرسمیة حامد رشیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧٠.٨٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةیسرى رشید علیوياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧٠.٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةانعام محمد حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١
٧٠.٠١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةانتصار جمال الدین عبد الواحداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٢



٦٩.٨٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةابتسام حسن عویداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٩.٥٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةفلیحة عبد الجبار عبد اللطیفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٩.٤٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةبیسان جبار لعیبياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٨.٦٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةھیفاء امانة یوسفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٨.٦٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةمناھل حسن ولياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٨.٤٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةوفاء علي حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٨.٢٩١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىالعراقیةنجاة كاظم حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٧.٩٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةانتصار خضیر ھزاعاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٧.٩٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةماجدة عبید حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٧.٤٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسحر باسل ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٧.٢٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسعاد طعمة سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٧.٠٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةرشا محمد علي الفھداوياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٧.٠٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةجنان مطشر كاطعاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٦.٤٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسعدیة عبد هللا مطراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٥.٩٢١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىالعراقیةسلوى علیوي حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٤.٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةشروق عبد المجید سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٤.٦٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةمیرفت علي عبد الحسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٤.٥٤١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىالعراقیةازھار طالب محسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٣.٥٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةكزال اسماعیل شھوازاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٣.٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسلوى محمود عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٣.٢٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةورود جاسم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٣.١٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةاحالم عبد السادة حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٢.٦٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةجمالة عبد عیدى مخیلفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٢.٦٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةاستبرق كریم جواداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٢.١٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةنداء احسان احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٧
٦١.١٩١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىالعراقیةنوال ضیاء ھادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٨
٦١.١١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىالعراقیةازھار ھادي مھدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
٥٨.٠٤١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىالعراقیةصباح منصور كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
٥٦.٤٣١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىالعراقیةتھ الر عبد هللا خاجياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦١
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٨٤.٤٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةفلایر خضیر عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٨٢.٢١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسكنة رحیم سریسحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٨١.٤٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةساجدة ھادي حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٨١.١١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةامال محمد شاكرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
٨١.١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةاسراء محمد حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٨١.٠١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةاھداف ناصر علیويالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٨١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةشیماء ھمام محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
٨٠.٨٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةباسمة صالل نایفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
٨٠.١٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةنبا محمد بدايالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

٨٠.١١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةھناء خضیر حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٩.٨٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةوفاء عبد الرضا خلفالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
٧٩.١٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةایمان عطیة صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٨.٦٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةرغد ھشام جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٨.٥٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةحصة حسن سمیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٨.٢٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسھام مھدي عبدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٨.٠٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةھدى طالب فلیحالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٨.٠٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسندس زكي طھالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٧.٦٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةھاشمیة خضیر حسونالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٧.٠٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةنوال داود سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٦.٥٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةاشواق عباس عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٥.٦٢١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةفاتن طالب رزوقيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٥.٦١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةاسراء طھ عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
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٧٥.٦١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةساجدة محمد راضيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٥.٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسندس داود سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٥.٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةایمان سلمان فاضلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٤.٦٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةبیداء حسین احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
٧٤.٥٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةلیلى جاسب شرموخالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧٤.٤٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةذكرى عبد هللا معیجلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧٤.٢١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةشذى رحیم اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧٤.٠٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةمریم مھدي شرموطالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧٤.٠١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةفاتن عودة صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
٧٣.٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةعاتقة عبد عون ردامالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧٣.٢٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسھام جاسم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣
٧٣.١٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةصبیحة ھادي واردالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤
٧٢.٩٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةجنان كاظم جوادالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥
٧٢.٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةفطیم عبید حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٦
٧٢.٤١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةمنى محمد یوسفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧
٧١.٧٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسھام حاوي علوانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨
٧١.٥٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةازھار محمد عیالنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩
٧٠.٦٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةبشرى عبد احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠
٧٠.٤٨١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةوجدان خیون محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٩.٧٧١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةمریم حطاب رحیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٩.٥٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسھیر صبحي حمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٩.١٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةاسماء مطشر شاللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٩.١٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةاحالم مالك درویشالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٩.٠٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةھناء سالم احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٨.٨٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةشروق عبد الھادي فنجانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٨.٤٣١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةامیرة محسن جبرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٧.٣١١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةانتصار جمیل سیتمرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٤.٨٧١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةخولة عزیز بریسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٤.٧١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةابتسام ھدو محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٣.٤١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةسندس كاظم عبد النبيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٢
٥٦.٧١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةسحر لھمود مزعلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣
٥١.٤١١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةكریمة كریم جبارةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤
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٨٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةابتسام لفتة عیدانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٧٨.٥٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةبشرى طھ یاسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٧٦.٣٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةفدى امین موسىالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٧٥.٢٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةزیتونة جواد كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٧٤.٧٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةخدیجة حسن كاطعالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٧٤.٤٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةمنال قاسم سالمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٧٣.٧١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةوسن عمران عبد الحسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٧٣.٥٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةاسراء جاسم ھاديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٧٣.٣٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةمیسون مھدي عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٧٣.٠٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةبدور صبر صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٧٢.٨٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةنادیة میخائیل یوسفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٧٢.٨٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةحیاة قنبل صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٧٢.٧١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةاالء احمد حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٧٢.٢٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسمر كریم عبد عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٧٢.٠٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةشذى كاظم جعفرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٧١.٣٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةستھ محي فلیحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٦٩.٨١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةرفاه سالم حسناويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٦٩.٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةامنة سلمان عبیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٦٩.٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسندس عالء عبد االمیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٦٩.٢٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةنادیة عبد االمیر محمودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٦٨.١٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةزینب كاظم شیالالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٦٦.٩٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةھیفاء تركي بریسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٦٤.٩٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسحر صالح عبد الحلیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٦٤.٧١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةعبیر مناور حماديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
٦٤.٤٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةبشرى محمد علوان مطشرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
٦٣.٠٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةمیعاد ھادي حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
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٦٢.٤٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةقدس علوان ھدوالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
٦٦.٠٤١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةمرسى لطفي مظھرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28
٦٤.٧٣١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةسھى عبد حماديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29
٦٢.٩٦١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةبشرى خضر محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30
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٨٢.٤٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسندس بولص بطرساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
٨٠.٨٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةایمان ماجد یونساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
٧٨.٨٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةبسمة حربي رزوقياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
٧٧.٨٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةحنان احمد حمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤
٧٦.٢٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةایمان كاظم حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
٧٥.١٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسعاد ناجي ابراھیماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
٧٣.٤٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةوداد محمد حمزةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
٧٢.٩٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةرواء جواد احمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
٧٢.٣١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةامینة مكطوف خصافاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
٧٢.١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةفاتن علي داوداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
٧١.٩٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةوجدان كامل مرشداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١
٧١.٤٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسوالف عبد الحسین حنوناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢
٧١.٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةاثمار عبد الرسول داوداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٠.١٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةفاطمة عبد الستار علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٩.٨٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةدنیز ثابت غفوراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٩.٥١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةتامیم محمد وداعةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٩.٤٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةوجدان سالم محسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٩.٤٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةزینة شھاب احمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٨.١٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةاحالم خلف حسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٧.٦٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةایسر محمد مزعلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٧.٥٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةمیعاد ناصر طربوشاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٦.٧٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةبشرى عمران صفراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
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٦٦.٤١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسناء براك عبود كاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٦.١٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسمیرة عبد جبراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٥.٢٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةلمعان علوان عباساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٤.٠٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةنداء علي ناموساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٦
٥٩.٢٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةمیسلون حافظ كطیشاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٧
٥٨.٩٥١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىالعراقیةوسن علي حسین صالحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٨



الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٨٨.٤٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةرنا ھشام عبد الرحمنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1
٨٧.٢٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةاغارید داود عبد فیصلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2
٨٦.١٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةیاسمین طھ ابراھیم عبد هللاریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3
٨٤.٨٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةنسرین عادل كاظمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4
٨١.٠٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةنغم غالب ھاديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5
٨٠.٦٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسھام شاھر احمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6
٧٩.٢٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةخولة محمود ابراھیمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7
٧٥.٧٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةندى عبد الكریم حمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8
٧٥.٦٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةنجاة حسین حنظلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9
٧٤.٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةامجاد حامد رزوقيریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10
٧٢.٤٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةغید سمیر ثابتریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11
٧٠.٢٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةاسیل محمد عبد الرضاریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12
٧٠.١٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةامل طعمة محسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13
٦٧.٥٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسمیعة علي حسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد14
٦٤.٥٣١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىالعراقیةسھاد حسن رمضانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد15
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الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٨٣.٨٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةامنة راسم محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد1
٨٣.١٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسوالف رفیق وفیقالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد2
٨١.٤١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةفاطمة طالب محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد3
٨١.٠٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةمنى جاسم محمد عليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد4
٨٠.٤٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةاروى طالب خلیلالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد5
٧٨.٧٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةنھیل عادل مصطفىالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد6
٧٦.٩٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسناء عبد الرضا حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد7
٧٦.٩٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةلقاء جمیل خلیلالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد8
٧٦.١٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةانمار ھاشم جاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد9
٧٤.٣١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةعلیة حسین فنديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد10
٧٣.٩٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةابتسام رسام غضبانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد11
٧٢.٠٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةنازنین علي امینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد12
٧٠.٦٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةانفال موفق عبد الخالقالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد13
٧٠.٢٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةصبا حمد محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد14
٦٧.٧٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةیسرى جاسم عليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد15
٦٧.٦٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةزھرة رحیم سبھانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد16
٦٧.٤١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةناھد فاضل ثابتالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد17
٦٧.٠٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةلقاء طارق ھاديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد18
٦٥.٤١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةمھا جبار حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد19
٦٣.٩٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةالخنساء محمود حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد20
٦٣.٤٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةمریم عمران موسىالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد21
٦٣.١٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةجنان حمزة عليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد22
٦٢.٥١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةشیدا عبد هللا حمیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد23
٦٢.٠١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةخلود رسن عاصيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد24
٦١.٢٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةوسن محمد مھديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد25
٦١.٢١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةلبنى سالم مناتيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد26
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٦١١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةنجالء نزار یوسفالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد27
٦٠.٤٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةایمان حمید عكابالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد28
٥٩.٥٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسلوى خضیر عباسالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد29
٥٩.٢٧١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةجوالن حسین محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد30
٥٩.٢١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةانوار رشید مجیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد31
٥٨.٦٦١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةسمیة توفیق مصطفىالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد32
٥٧.٨٣١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةمثال عبد الزھرة ابراھیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد33
٥٧.٨٣١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةمیثاق عبد الحسین صادقالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد34
٥٦.٧٢١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةنھى نعیم صیحالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد35
٥٥.٣٣١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةلمیاء محمد جعفرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد36



الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٨٥.٤٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةربیعة حماد جوھانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١
٧٨.٨٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةجنان شاوي زاملعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢
٧٧.٤٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةنضال عبد هللا ھاشمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣
٧٦.٩٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةاسراء نجم عبیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤

٧٤.٩١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسعاد غازي جعفرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥
٧٣.٩٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسھیلة نجم عبدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٣.٦٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةصفاء اسماعیل عبد هللاعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٢.٩١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةرفاه علي حبیبعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٢.٨٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسعاد قاسم محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٢.٦٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةنجاة فرح خان محمد صالحعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧١.٢٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةافراح مانع عباسعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١١

٧٠.٩٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسناء یاسر سوادعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٢

٧٠.٧٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةھدى جواد حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٣

٦٩.٧١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةامل جاسم غضبانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٤

٦٩.٤٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةوفاء حسن احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٥

٦٨.٦٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةبشرى حسن سلمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٦

٦٨.٣٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةبتول ناجي حیاويعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٧

٦٨.١٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسھاد عبد الكاظم سالمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٨.١٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةفاتن محمد ھاديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٧.٥٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةامل خصاف شنديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٦.٤٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةناھدة حمید جابرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٦.٢٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةرفاه عبد الخالق ھاشمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٥.٠٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةمیسلون عباس سلمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٥.٠٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةنوال كریم عبد عونعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٤
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٦٤.١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةنبراس مھنا حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٤.٠١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةزینب رشید عبدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦٣.٦٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةرجاء شیخة حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٢.١١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةسناء ھرمز ایلیاعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦١.١٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةندى حسین ھاديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦١.١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةنجلة طالب جسمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٠.٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةشذى عبد علي لفتھعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣١
٥٩.٦٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىالعراقیةزینب عبد الكاظم احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٥٨.٨٥١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىالعراقیةندى عبد جمیل سلمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٣
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٨٧.٩٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةماجدة علي امینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد1
٨٥.٧٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةانعام وادي وطنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد2
٨١.٨٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةایمان مزھر ناصرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد3
٨١.٧١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسیناء منذر محمد عليالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد4
٨١.١٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةصبا جمیل ابراھیمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد5
٨٠.٦٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةناھدة بخیت حسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد6
٧٩.١٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةرجاء ابراھیم محمد عليالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد7
٧٩.٠٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةامال جبار حاتمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد8
٧٧.٩٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةابتسام غازي دبخالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد9
٧٧.٩٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسناء علي جلوبالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد10
٧٦.٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةنھلة طارق عبد الحمیدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد11
٧٥.٨٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةشیماء قاسم عبد الحسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد12
٧٤.٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةامل اجباري مثجلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد13
٧٣.٤٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةایمان عزیز نایفالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد14
٧٢.٥٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةنیران صالح شفیقالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد15
٧٢.٣٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةاسالم عبد المیر عباسالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد16
٧١.٦٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةزاھدة قاسم محمد حسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد17
٧١.٤٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسھام اسد مایخانالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد18
٧١.٣٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسناء سعدون مباركالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد19
٧٠.٨٦١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةضحى عواد نداالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد20
٧٠.١١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةنغم ھاشم عبد الجبارالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد21
٦٩.٠٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةاماني ماجد احمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد22
٦٤.٧٧١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةھدیل طالب صبريالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد23
٦٤.١٨١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةسھیر عباس صالحالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد24
٦٣.٤٩١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةفاتن حرب حسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد25
٦٣.٣١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةمھا حمید سعیدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد26
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٦٢.٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةھدیل ماجد مظلومالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد27
٦١.٨٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةایناس عمران عباسالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد28
٦١.٧١١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةزھراء جاسم محمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد29
٥٩.٠٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةزینب حمید كرمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد30
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٧١.٨٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةانعام فاضل موسىالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١
٧١.٣١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةامیرة حسن حمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢
٧١.١٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةایمان جمیل فرجالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣
٧١.٠٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةھند سعد احمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤
٧١.٠٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةعلیة فرحان سلمانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٥
٧٠.٣٣١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةاسماء محمد عبد الواحدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦
٦٩.٤٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةلمى عبد الكریم عبد الزھرةالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٧
٦٩.١٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةانتصار كاظم محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٨
٦٨.٥٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةھدیة عباس عبیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٩

٦٨.٠٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةضحى صبري شامخالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٠
٦٨.٠٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةمھدیة نصیف جاسمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١١
٦٧.٩١١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسلیمة مطنش ھاشمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٢
٦٧.٢٥١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةمنى حسین عیسىالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٣
٦٧.٢٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةزینة عبد هللا نوريالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٤
٦٧.٠٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةنوار عبد الرحمن رشیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٥
٦٦.١٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةحمدیة حسن سعیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٦
٦٤.٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةسھیر ادیب عباسالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٧
٦٤.٤٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةھناء عبد الحسین جودةالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٨
٦٤.٣٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةانوار لطفي عابدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٩
٦٤.٠٧١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةصفاء شالل سالمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٠
٦٣.٩٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةرباب قدري منھيالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢١
٦٣.٦٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةانتصار غالي نعیمةالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦٣،
٦٣.٥٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةمنى سرحان ھندوالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٣
٦٣.٤٢١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةلمیاء عبد االمیر عبد المجتبيالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٤
٦٢.٩١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةشیماء طھ حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٥
٦٢,٢٥١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةسھاد ھاشم جابرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٢.١٥١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةایمان حامد نایفالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٧
٦١.٥٤١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةرجاء صاحب عبودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٨
٦١.٥٢١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةسمیرة حمزة ھاديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٩
٦١.٠١١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةفاطمة سعدزن عبدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٠
٦٠.٨٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةعلیاء محمد فخريالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣١
٦٠.٧١١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةاشواق ھادي مھديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٢
٦٠.٥٦١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةفائزة محمد حردانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٣
٦٠.٣٣١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةمیساء ناھض حسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٤
٦٠.٢٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةناسمة صالح دیوانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٥
٥٩.٨١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةبلقیس رحیم عذافةالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٦
٥٩.١٤١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةفاطمة حسین عتولالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٧
٥٩.٠٩١٩٩٥/١٩٩٤االولانثىعراقیةانعام خلیل الماحيالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٨
٥٨.٨٧١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةسناء سلمان حمیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٩
٥٨.٣٨١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةمنى كنكن حسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٠
٥٨.٠٨١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةسلوى فالح جبرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤١
٥٧.٢٦١٩٩٥/١٩٩٤الثانيانثىعراقیةسامرة مھدي عباسالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٢


