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١٩٩٦\٨٦٫٨٧١٩٩٧االولانثىعراقیةانعام بدر احمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
١٩٩٦\٨٦٫٥٢١٩٩٧االولانثىعراقیةھیفاء محمد شریف اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
١٩٩٦\٨٥٫٣١١٩٩٧االولانثىعراقیةجنان كاظم عبد الفتاح اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
١٩٩٦\٨٤٫٢١٩٩٧االولانثىعراقیةاسراء خضیر یاس اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
١٩٩٦\٨١٫٧٤١٩٩٧االولانثىعراقیةزینة محمد عبد اللطیف اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
١٩٩٦\٨٠٫١٦١٩٩٧االولانثىعراقیةنریمان جبار رشید اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
١٩٩٦\٨٠٫١١٩٩٧االولانثىعراقیةحریة جمیل عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
١٩٩٦\٧٩٫٧٨١٩٩٧االولانثىعراقیةایفیان ماھر شریفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
١٩٩٦\٧٩٫١١١٩٩٧االولانثىعراقیةاسراء جابرمجبلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
١٩٩٦\٧٨٫٦٢١٩٩٧االولانثىعراقیةعبیر ناصر عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
١٩٩٦\٧٨٫٢٧١٩٩٧االولانثىعراقیةوالء انمار محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
١٩٩٦\٧٦٫٦٧١٩٩٧االولانثىعراقیةفرح فخري حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
١٩٩٦\٧٦٫١٨١٩٩٧االولانثىعراقیةنجمة عبد اهللا فیض اهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
١٩٩٦\٧٥٫٨٣١٩٩٧االولانثىعراقیةزینب حمید عبد الرضااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
١٩٩٦\٧٥٫١٢١٩٩٧االولانثىعراقیةغادة انور مجیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
١٩٩٦\٧٤٫٨٣١٩٩٧االولانثىعراقیةرغد عیدان عبد علواناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
١٩٩٦\٧٤٫٨١١٩٩٧االولانثىعراقیةاحالم حاكم  كطفاناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
١٩٩٦\٧٤٫٢٢١٩٩٧االولانثىعراقیةشیماء حامد جواداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
١٩٩٦\٧٤٫٢١٩٩٧االولانثىعراقیةمیثاق عجمي كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
١٩٩٦\٧٤٫١٦١٩٩٧االولانثىعراقیةسناء یاسین صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
١٩٩٦\٧٢٫٦٨١٩٩٧االولانثىعراقیةطلبة جعفر صادقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
١٩٩٦\٧٢٫٦٢١٩٩٧االولانثىعراقیةھدى صباح مانعاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
١٩٩٦\٧٢٫٥٩١٩٩٧االولانثىعراقیةتغرید حمد غناماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
١٩٩٦\٧٢٫٣٢٨١٩٩٧االولانثىعراقیةنجالء عبد الرضا حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
١٩٩٦\٧١٫٧٤١٩٩٧االولانثىعراقیةسھاد سلمان محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
١٩٩٦\٧١٫٢٥١٩٩٧االولانثىعراقیةاسرار محي محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
١٩٩٦\٧٠٫٦٢١٩٩٧االولانثىعراقیةسرى عبد الواحد عبد الرضااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
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١٩٩٦\٧٠٫٢١١٩٩٧االولانثىعراقیةضمیاء موزان حنتوشاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
١٩٩٦\٧٠٫١١٩٩٧الثانيانثىعراقیةغیداء  حسین ندااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
١٩٩٦\٧٠٫٠٧١٩٩٧الثانيانثىعراقیةفرح قاسم حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
١٩٩٦\٦٩٫٩٧١٩٩٧االولانثىعراقیةاروى خالد محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
١٩٩٦\٦٩٫٦٥١٩٩٧االولانثىعراقیةنادیة سمیر ھانياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
١٩٩٦\٦٩٫٣١٩٩٧االولانثىعراقیةرشا سعدي حنوشاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
١٩٩٦\٦٩٫٢٤١٩٩٧االولانثىعراقیةایناس انور سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
١٩٩٦\٦٨٫٧٣١٩٩٧االولانثىعراقیةاسیل عبد الھادي جباراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
١٩٩٦\٦٨٫٦٨١٩٩٧االولانثىعراقیةھالة شاكر سكراناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
١٩٩٦\٦٨٫٦٦٤١٩٩٧االولانثىعراقیةاالء عبد الرزاق مجیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
١٩٩٦\٦٨٫٤٣١١٩٩٧االولانثىعراقیةوسن عبد المنعم عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
١٩٩٦\٦٨٫١٩٤١٩٩٧االولانثىعراقیةانعام عامل ھزاعاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39
١٩٩٦\٦٨٫١٥٩١٩٩٧االولانثىعراقیةمرفت احمد نجماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40
١٩٩٦\٦٨٫٩٥١٩٩٧االولانثىعراقیةرسمیة صالح ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41
١٩٩٦\٦٧٫٧٣١٩٩٧االولانثىعراقیةسفانة طارق فیزياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42
١٩٩٦\٦٧٫٣٥١٩٩٧االولانثىعراقیةنھى خلیفة شراداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43
١٩٩٦\٦٧٫٢٤١٩٩٧االولانثىعراقیةاحالم عبد مسلم  فاھماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44
١٩٩٦\٦٦٫٤٥١٩٩٧االولانثىعراقیةفاتن فائق فاضلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45
١٩٩٦\٦٦٫٣٦١٩٩٧االولانثىعراقیةاخالص كباش شناناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46
١٩٩٦\٦٦٫٢٧١٩٩٧االولانثىعراقیةھندرین فاضل اسماعیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47
١٩٩٦\٦٥٫٦٢١٩٩٧االولانثىعراقیةاالء جابر علیوياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48
١٩٩٦\٦٥٫٥١١٩٩٧الثانيانثىعراقیةرغد مطلك ناصراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد49
١٩٩٦\٦٤٫٩١٩٩٧االولانثىعراقیةنسرین علي داغراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد50
١٩٩٦\٦٤٫٧١٩٩٧الثانيانثىعراقیةمھا غازي یوسفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد51
١٩٩٦\٦٤٫٦٤١٩٩٧االولانثىعراقیةجوان مصطفى محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد52
١٩٩٦\٦٤٫٥٧١٩٩٧االولانثىعراقیةاالء حسین عبد اهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد53
١٩٩٦\٦٤٫٥٢١٩٩٧االولانثىعراقیةانتصار نظیم عبد الحبیباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد54
١٩٩٦\٦٤٫٣٦١٩٩٧الثانيانثىعراقیةلمیاء مطشر شاللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد55
١٩٩٦\٦٤٫٢٧١٩٩٧االولانثىعراقیةلمى حسن عبد الھادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد56
١٩٩٦\٦٤٫١٨١٩٩٧االولانثىعراقیةبشرى عبد الستار احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد57
١٩٩٦\٦٣٫٧٢١٩٩٧االولانثىعراقیةاسراء خضر مكطوفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد58
١٩٩٦\٦٣٫٧١١٩٩٧الثانيانثىعراقیةایمان محمد محسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد59



١٩٩٦\٦٢٫٦٨١٩٩٧الثانيانثىعراقیةنجالء حامد عناداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد60
١٩٩٦\٦٢٫٤٧١٩٩٧الثانيانثىعراقیةزینة محمد علي وحیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد61
١٩٩٦\٦٢٫٤٣١٩٩٧االولانثىعراقیةرشا ارشد یاسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد62
١٩٩٦\٦١٫٤٧١٩٩٧االولانثىعراقیةكرستین سامي یوسفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد63
١٩٩٦\٦١٫١٢١٩٩٧االولانثىعراقیةرجاء مھدي صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد64
١٩٩٦\٦٠٫٥٢١٩٩٧الثانيانثىعراقیةمیساء حمید مجیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد65
١٩٩٦\٦٠٫٤١٩٩٧الثانيانثىعراقیةاحالم سفاح كریماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد66
١٩٩٦\٦٠٫١٥١٩٩٧االولانثىعراقیةلمى عبد الھادي جباراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد67
١٩٩٦\٥٩٫٧١٩٩٧الثانيانثىعراقیةسناء كریم ھجولاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد68
١٩٩٦\٥٩٫٧١٩٩٧الثانيانثىعراقیةزینب عبد الستار جبیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد69
١٩٩٦\٥٩٫٥٥١٩٩٧االولانثىعراقیةالنا عزت مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد70
١٩٩٦\٥٩٫٣٧١٩٩٧الثانيانثىعراقیةزینب مزھر علواناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد71
١٩٩٦\٥٩٫١٣١٩٩٧الثانيانثىعراقیةمیسون جعیول محیسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد72
١٩٩٦\٥٨٫٦٥١٩٩٧الثانيانثىعراقیةھناء عبد حسین حمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد73
١٩٩٦\٥٨٫١٦١٩٩٧الثانيانثىعراقیةلیدیا موفق محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد74
١٩٩٦\٥٧٫٦٧١٩٩٧الثانيانثىعراقیةلقاء ھادي صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد75
١٩٩٦\٥٧٫١٤١٩٩٧الثانيانثىعراقیةھدى حامد عزاراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد76
١٩٩٦\٥٦٫٨٩١٩٩٧االولانثىعراقیةاشواق نجم عبد اهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد77
١٩٩٦\٥٦٫١١١٩٩٧الثانيانثىعراقیةلمى جاسم نعمةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد78
١٩٩٦\٥٥٫٩١١٩٩٧االولانثىعراقیةنغم نعیم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد79
١٩٩٦\٥٥٫٧٢١٩٩٧الثانيانثىعراقیةوسن علي محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد80
١٩٩٦\٥٥٫٦٦١٩٩٧الثانيانثىعراقیةبشرى ھادي عبد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد81
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١٩٩٦\٩٠٫٣٥١٩٩٧االولانثىعراقیةنادیة ھناوي سعدوناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
١٩٩٦\٨٨٫٤١٩٩٧االولانثىعراقیةھیفاء حمود  فالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
١٩٩٦\٨١٫١٨١٩٩٧االولانثىعراقیةاوراد محمد كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
١٩٩٦\٧٧٫٥٤١٩٩٧االولانثىعراقیةنوال خضیر عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
١٩٩٦\٧٧٫٣٧١٩٩٧االولانثىعراقیةمیساء صائب رافعاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
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١٩٩٦\٧٧٫١٢١٩٩٧االولانثىعراقیةمنى داخل سلطاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
١٩٩٦\٧٧٫٠١١٩٩٧االولانثىعراقیةعبیر عباس عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
١٩٩٦\٧٦٫٢٤١٩٩٧االولانثىعراقیةفاطمة مظلوم زكماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
١٩٩٦\٧٥٫٨٧١٩٩٧االولانثىعراقیةامنة كاظم حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩
١٩٩٦\٧٥٫٨١٩٩٧االولانثىعراقیةمیسم عدنان عبد الرسولاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
١٩٩٦\٧٥٫٢٧١٩٩٧االولانثىعراقیةوجدان جوحي عاصياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
١٩٩٦\٧٥٫١١١٩٩٧االولانثىعراقیةلمیاءعبد اللطیف جمیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
١٩٩٦\٧٤٫٥٥١٩٩٧االولانثىعراقیةالھام مكي عبد الكریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣
١٩٩٦\٧٤٫٤٤١٩٩٧االولانثىعراقیةباسمة محمد شطباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
١٩٩٦\٧٣٫٧٥١٩٩٧االولانثىعراقیةاشراق محمد علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
١٩٩٦\٧٣٫٥٩١٩٩٧االولانثىعراقیةعواطف محمد حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
١٩٩٦\٧٣٫٣٣١٩٩٧االولانثىعراقیةامال محمود جھاداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
١٩٩٦\٧١٫٨٩١٩٩٧االولانثىعراقیةاحالم محمد خلیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
١٩٩٦\٧١٫٨٢١٩٩٧االولانثىعراقیةایناس جواد ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
١٩٩٦\٧١٫٦٧١٩٩٧االولانثىعراقیةاستبرق مكي عواداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
١٩٩٦\٧٠٫٩١١٩٩٧االولانثىعراقیةایمان عبد الرضا ضمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
١٩٩٦\٧٠٫٨٣١٩٩٧االولانثىعراقیةھاجر محمود علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
١٩٩٦\٧٠٫٧٧١٩٩٧االولانثىعراقیةزینب مریوش جارياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
١٩٩٦\٦٩٫٢٤١٩٩٧االولانثىعراقیةابتھال خلیل ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
١٩٩٦\٦٩٫١٦١٩٩٧االولانثىعراقیةیسرى محمد رضااللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
١٩٩٦\٦٨٫٨٥١٩٩٧االولانثىعراقیةازھار عبد اهللا حمادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
١٩٩٦\٦٨٫٨٤١٩٩٧االولانثىعراقیةھناء عبد علوان حمیدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
١٩٩٦\٦٨٫٧٦١٩٩٧االولانثىعراقیةكوثر محمد  احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
١٩٩٦\٦٨٫٣٧١٩٩٧االولانثىعراقیةاسراء عبد الرضا عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
١٩٩٦\٦٧٫٧١١٩٩٧االولانثىعراقیةاریج عبد الحمید احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
١٩٩٦\٦٧٫٢٦١٩٩٧االولانثىعراقیةایمان محمد حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١
١٩٩٦\٦٧٫٠٧١٩٩٧االولانثىعراقیةدیباج احمد  عبد اهللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
١٩٩٦\٦٦٫٩٥٦١٩٩٧االولانثىعراقیةانتصار نوري حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
١٩٩٦\٦٦٫٩٥٢١٩٩٧االولانثىعراقیةسھاد مجید عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
١٩٩٦\٦٦٫٦٢١٩٩٧االولانثىاردنیةمریم احمد نمراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
١٩٩٦\٦٦٫٥١١٩٩٧االولانثىعراقیةسمر صیوان شمخياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
١٩٩٦\٦٦٫٤٧١٩٩٧االولانثىعراقیةاروى عبد المطلب عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٧



١٩٩٦\٦٥٫٩٨١٩٩٧االولانثىعراقیةرشا اسماعیل عبد الكریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
١٩٩٦\٦٥٫٩٣١٩٩٧االولانثىعراقیةخلود ناظم صاحباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
١٩٩٦\٦٥٫٦٣١٩٩٧االولانثىعراقیةفاتن صالح مھدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
١٩٩٦\٦٥٫٤١١٩٩٧االولانثىعراقیةھند عبد المطلب عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١
١٩٩٦\٦٥٫٣٨١٩٩٧االولانثىعراقیةنجاة بریة جبراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
١٩٩٦\٦٥٫٢٤١٩٩٧االولانثىعراقیةحمدیة موحان نعمھاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
١٩٩٦\٦٥٫١١٩٩٧االولانثىعراقیةزینة عبد الرضا عیداناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
١٩٩٦\٦٤٫٦٧١٩٩٧االولانثىعراقیةنادیة خلیفة جواداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
١٩٩٦\٦٤٫٤٩١٩٩٧االولانثىعراقیةخلود راشد شجیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
١٩٩٦\٦٤٫٣٩١٩٩٧االولانثىعراقیةشیماء عبد الوھاب سعیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
١٩٩٦\٦٣٫٨٩١٩٩٧االولانثىعراقیةسوزان واحد صمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٨



١٩٩٦\٦٣٫٧٨١٩٩٧االولانثىعراقیةالحان سامي عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
١٩٩٦\٦٣٫٧٣١٩٩٧االولانثىعراقیةسناء علي صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
١٩٩٦\٦٢٫٨١١٩٩٧االولانثىعراقیةسحر ھاشم عبد الجباراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥١
١٩٩٦\٦١٫٣٤١٩٩٧االولانثىعراقیةجنان فارس عبد االمیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
١٩٩٦\٦١٫١٨١٩٩٧االولانثىعراقیةزینب محسن رحیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٣
١٩٩٦\٥٩٫٨٦١٩٩٧االولانثىعراقیةمیاسة حسین كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
١٩٩٦\٦٥٫٧٩١٩٩٧الثانيانثىعراقیةزینب صادق علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
١٩٩٦\٦٤٫٧٥١٩٩٧الثانيانثىعراقیةباسمة محمد عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٦
١٩٩٦\٦٢٫٦٦١٩٩٧الثانيانثىعراقیةفاطمة فرحان عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٧
١٩٩٦\٦١٫٣٥١٩٩٧الثانيانثىعراقیةعھود ناجي عبد الحسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٨
١٩٩٦\٥٧٫٥١٩٩٧الثانيانثىعراقیةصبا محمد عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
١٩٩٦\٥٦٫٢٦١٩٩٧الثانيانثىعراقیةسمر عبد الواحد جبارةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
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١٩٩٦\٧٨٫٢٩١٩٩٧االولانثىعراقیةبلقیس عیدان لویسالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
١٩٩٦\٧٨٫٢١١٩٩٧االولانثىعراقیةغصون مزھر حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
١٩٩٦\٧٧٫١٨١٩٩٧االولانثىعراقیةسھیرعواد ایوبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
١٩٩٦\٧٧٫٧١٩٩٧االولانثىعراقیةایناس محمود جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
١٩٩٦\٧٦٫٧٤١٩٩٧االولانثىعراقیةسندس زیدان خلفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
١٩٩٦\٧٥٫٩٣١٩٩٧االولانثىاردنیةفاطمة محمد صادقالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
١٩٩٦\٧٥٫٣٦١٩٩٧االولانثىعراقیةجنان ھادي بدرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
١٩٩٦\٧٥٫٢٤١٩٩٧االولانثىعراقیةازھار صباح مزھرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
١٩٩٦\٧٤٫٩٢١٩٩٧االولانثىعراقیةنھایة فرحان تجرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

١٩٩٦\٧٤٫١٦١٩٩٧االولانثىعراقیةھناء ھادي جوادالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
١٩٩٦\٧٣٫٩٢١٩٩٧االولانثىعراقیةنعیمة ھتور عوادالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
١٩٩٦\٧٣٫٣٥١٩٩٧االولانثىعراقیةرقیة عبید حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
١٩٩٦\٧٣٫٧٣١٩٩٧االولانثىعراقیةانتصار عبد اهللا عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣
١٩٩٦\٧٣٫٦٦١٩٩٧االولانثىعراقیةوجدان نعمة حمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
١٩٩٦\٧٣٫٤٨١٩٩٧االولانثىعراقیةمیرفت سلمان جدوعالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
١٩٩٦\٧٢٫٧٥١٩٩٧االولانثىعراقیةاالء جواد ھاديالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
١٩٩٦\٧٢٫٥٥١٩٩٧االولانثىعراقیةمھا احمد خزعلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
١٩٩٦\٧٢٫٤٢١٩٩٧االولانثىعراقیةزینب عبد الحسین علوانالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
١٩٩٦\٧٢٫٤١١٩٩٧االولانثىعراقیةاسمھان جعفر كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
١٩٩٦\٧١٫٨٠٩١٩٩٧االولانثىعراقیةزینب عالء سعیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
١٩٩٦\٧١٫٨٠١١٩٩٧االولانثىفلسطینیةلینا صالح محسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
١٩٩٦\٧١٫٧٨١٩٩٧االولانثىعراقیةاسیل محمد علي مھديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
١٩٩٦\٧١٫٤١١٩٩٧االولانثىعراقیةابتسام عودة محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
١٩٩٦\٧١٫٥٣١٩٩٧االولانثىعراقیةوجدان محمد حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
١٩٩٦\٧١٫٤٣١٩٩٧االولانثىعراقیةسندس سعدون وسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
١٩٩٦\٧١٫٨١٩٩٧االولانثىعراقیةمنى حسین  عبیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
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١٩٩٦\٧٠٫٩١١٩٩٧االولانثىعراقیةسحر عبد الكریم جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
١٩٩٦\٧٠٫٦١٩٩٧االولانثىعراقیةبتول فاضل جوخانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨
١٩٩٦\٧٠٫٦٢١٩٩٧االولانثىعراقیةسحر موسى كریمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
١٩٩٦\٧٠٫٤٤١٩٩٧االولانثىعراقیةاحالم جاسم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
١٩٩٦\٧٠٫٣٨١٩٩٧االولانثىعراقیةنسرین   ابراھیم قسروالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
١٩٩٦\٧٠٫١٨١٩٩٧االولانثىعراقیةوسن علي عبد االمیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
١٩٩٦\٧٠٫١٦٢١٩٩٧االولانثىعراقیةنادیة عبد الرزا  بھیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣
١٩٩٦\٧٠٫١٦١١٩٩٧االولانثىعراقیةرغد عبد السالم خلیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤
١٩٩٦\٦٩٫٩٢١٩٩٧االولانثىعراقیةمریم مدني صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥
١٩٩٦\٦٩٫٨٩١٩٩٧االولانثىعراقیةالھام جودت عبد الرضاالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٦
١٩٩٦\٦٩٫٨١٩٩٧االولانثىعراقیةسھام كریم حمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧
١٩٩٦\٦٩٫٧٩١٩٩٧االولانثىعراقیةنوال علي موسىالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨
١٩٩٦\٦٩٫٥٧١٩٩٧االولانثىعراقیةسندس ھادي مشھولالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩
١٩٩٦\٦٩٫٥١٩٩٧االولانثىعراقیةصبا حسین موسىالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠
١٩٩٦\٦٨٫٧٨١٩٩٧االولانثىعراقیةرجاء ھادي صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤١
١٩٩٦\٦٨٫٧٥١٩٩٧االولانثىعراقیةشیماء طارق  طھالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢
١٩٩٦\٦٨٫٦٨١٩٩٧االولانثىعراقیةضیاع مالك  وریوشالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣
١٩٩٦\٦٨٫٤٢١٩٩٧االولانثىعراقیةنور حمید  صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤
١٩٩٦\٦٨٫١٧١٩٩٧االولانثىعراقیةنجاة رحیم  عبد الحسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥
١٩٩٦\٦٨٫١٤١٩٩٧االولانثىعراقیةمھا حكمت عزاويالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦
١٩٩٦\٦٨٫١١٩٩٧االولانثىعراقیةساھرة روضان عاصيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧
١٩٩٦\٦٧٫٧٨١٩٩٧االولانثىعراقیةمنى خلیفة یحیى  نصیفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨
١٩٩٦\٦٧٫٧٥١٩٩٧االولانثىعراقیةمرفت یحي حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٩
١٩٩٦\٦٧٫٦٩١٩٩٧االولانثىعراقیةنغم سالم حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠
١٩٩٦\٦٧٫٣٣١٩٩٧االولانثىعراقیةسھاد حمودي ردیفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥١
١٩٩٦\٦٧٫٥٦١٩٩٧االولانثىعراقیةعبیر عیسى زنادالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٢
١٩٩٦\٦٦٫٨٩١٩٩٧االولانثىعراقیةمیامي یحیى بریرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣
١٩٩٦\٦٦٫٦٧١٩٩٧االولانثىعراقیةمریم علي حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤
١٩٩٦\٦٦٫٥٩١٩٩٧الثانيانثىعراقیةخلود عجة طعمھالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٥
١٩٩٦\٦٦٫٤٣١٩٩٧االولانثىعراقیةمیسة ثابت نعمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٦
١٩٩٦\٦٦٫٣٩١٩٩٧االولانثىعراقیةعالیة زامل مریسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٧
١٩٩٦\٦٦٫٣٣١٩٩٧االولانثىاردنیةتغرید ادریس سعیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٨



١٩٩٦\٦٥٫٨٢١٩٩٧االولانثىعراقیةاشراق عبد الغفور سعیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٩
١٩٩٦\٦٥٫٧١٩٩٧االولانثىعراقیةلمى عباس ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٠
١٩٩٦\٦٥٫٤٢١٩٩٧االولانثىعراقیةسراب سلمان محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦١
١٩٩٦\٦٥٫٢٩١٩٩٧االولانثىعراقیةانتظار عالوي ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٢
١٩٩٦\٦٥٫١٥١٩٩٧االولانثىعراقیةشیماء عدنان صادقالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٣
١٩٩٦\٦٤٫٩٧١٩٩٧الثانيانثىعراقیةكافي  لفتة وناسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٤
١٩٩٦\٦٤٫٣١١٩٩٧االولانثىعراقیةرفاه غني عبیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٥
١٩٩٦\٦٤٫٢٩١٩٩٧االولانثىعراقیةزھراء علوان طالبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٦
١٩٩٦\٦٣٫٩٢١٩٩٧الثانيانثىعراقیةبیداء عبید حجازالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٧
١٩٩٦\٦٣٫٨٩١٩٩٧االولانثىعراقیةفاطمة عید عبد الحسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٨
١٩٩٦\٦٣٫٥١١٩٩٧االولانثىعراقیةفاطمة حسن محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٩
١٩٩٦\٦٣٫٢٣١٩٩٧االولانثىعراقیةاسیل جباري  حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٠
١٩٩٦\٦٢٫٢٨١٩٩٧االولانثىعراقیةاقبال عباس جساسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧١
١٩٩٦\٦٢٫٢١٩٩٧االولانثىعراقیةنضال سامي خماسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٢
١٩٩٦\٦٠٫٩٩١٩٩٧الثانيانثىعراقیةرغد صالح جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٣
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١٩٩٦\٨١٫١٦١٩٩٧االولانثىعراقیةنھى حسین ھراطةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
١٩٩٦\٧٩٫٨٧١٩٩٧االولانثىعراقیةمیالد كمال عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
١٩٩٦\٧٨٫٦٤١٩٩٧االولانثىعراقیةاسماء محمد علي عبدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
١٩٩٦\٧٦٫٦٤١٩٩٧االولانثىعراقیةنجاة محمد عدايالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
١٩٩٦\٧٥٫٢٥١٩٩٧االولانثىعراقیةانعام عیدان عبدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
١٩٩٦\٧٥٫٤٦١٩٩٧االولانثىعراقیةسناء رشید زیدانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
١٩٩٦\٧٤٫٥٨١٩٩٧االولانثىعراقیةلبنى قیس عبد المھديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
١٩٩٦\٧٣٫٤١١٩٩٧االولانثىعراقیةتغرید نوري جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
١٩٩٦\٧٢٫٧٩١٩٩٧االولانثىعراقیةسرى عبد الغني ریكانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
١٩٩٦\٧٢٫١٣١٩٩٧االولانثىعراقیةسندس نایف عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
١٩٩٦\٧١٫٤٩١٩٩٧االولانثىعراقیةھدى محمد رضاالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
١٩٩٦\٧١٫٣٦١٩٩٧االولانثىعراقیةشیماء عبد التاج كطانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
١٩٩٦\٧٠٫٦٦١٩٩٧االولانثىعراقیةبیداء جمیل زغیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
١٩٩٦\٧٠٫٦٣١٩٩٧االولانثىعراقیةعبیر مجیب عبد الرزاقالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
١٩٩٦\٧٠٫٦٢١٩٩٧االولانثىعراقیةزینب عبد الحمید مكيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
١٩٩٦\٧٠٫٢٣١٩٩٧االولانثىعراقیةشذى نصیف جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
١٩٩٦\٦٩٫٩٤١٩٩٧االولانثىعراقیةسھاد عبد الجبار حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
١٩٩٦\٦٨٫١٣١٩٩٧االولانثىعراقیةنھى لفتة زبینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
١٩٩٦\٦٨٫١٣١٩٩٧االولانثىعراقیةانعام  خضیر عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
١٩٩٦\٦٧٫٩٥١٩٩٧االولانثىعراقیةسرور عبد الرحمن عبد اهللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
١٩٩٦\٦٦٫٩٦١٩٩٧االولانثىعراقیةنور صبحي عبدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
١٩٩٦\٦٦٫٧١١٩٩٧االولانثىعراقیةحوراء كاظم علیويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
١٩٩٦\٦٦٫٤٥١٩٩٧االولانثىعراقیةسناء طارق عبد الحسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
١٩٩٦\٦٥٫٣٢١٩٩٧االولانثىعراقیةایمان عباس كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
١٩٩٦\٦٧٫٧٥١٩٩٧االولانثىعراقیةاسراء سلیم كریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
١٩٩٦\٦٣٫٨٩١٩٩٧االولانثىعراقیةمنى صبحي جعفرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
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١٩٩٦\٦٣٫٦١١٩٩٧االولانثىعراقیةسھاد حسن سلمانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
١٩٩٦\٦٠٫٩٦١٩٩٧االولانثىعراقیةازھار سمین وھابالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28
١٩٩٦\٦٠٫٨٧١٩٩٧الثانيانثىعراقیةنورھان حسین جمالالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29
١٩٩٦\٦٠٫٨١١٩٩٧الثانيانثىعراقیةزینب عبد الرحمن مزعلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30
١٩٩٦\٦٠٫٢٤١٩٩٧االولانثىعراقیةفرح موفق عبد اهللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد31
١٩٩٦\٥٩٫٩١٩٩٧الثانيانثىعراقیةدالیا صالح ناصحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد32
١٩٩٦\٥٨٫٩٨١٩٩٧االولانثىعراقیةسمر مجلد مطلكالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد33
١٩٩٦\٥٨٫٤١٩٩٧الثانيانثىعراقیةسمر عباس مھديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد34
١٩٩٦\٥٨٫٣١٩٩٧الثانيانثىعراقیةامل عبد الخضر عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد35
١٩٩٦\٥٧٫٣٧١٩٩٧الثانيانثىعراقیةحمیدة جعفر فرجالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد36
١٩٩٦\٥٦٫٧١٩٩٧الثانيانثىعراقیةیسرى خضیر محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد37
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١٩٩٦\٨٣٫٧٦١٩٩٧االولانثىعراقیةانسام خضیر خلیلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد1
١٩٩٦\٧٦٫٤٤١٩٩٧االولانثىعراقیةرشا حامد حماديعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد2
١٩٩٦\٧٥٫٧١٩٩٧االولانثىعراقیةسندس محیبس غالمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد3
١٩٩٦\٧٤٫٤٩١٩٩٧االولانثىعراقیةابتسام صالح علیويعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد4
١٩٩٦\٧٣٫٥١١٩٩٧االولانثىعراقیةمیثاق خلق اهللا جاملعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد5
١٩٩٦\٦٩٫٠٣١٩٩٧االولانثىعراقیةلیلى عبود ابراھیمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد6
١٩٩٦\٦٨٫٣٨١٩٩٧االولانثىعراقیةوقار عبد الستار ابراھیمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد7
١٩٩٦\٦٧٫٤٨١٩٩٧االولانثىعراقیةرحاب نافع قادرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد8
١٩٩٦\٦٥٫٨٢١٩٩٧االولانثىعراقیةنھاد یاس عباسعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد9
١٩٩٦\٦٥٫٧٦١٩٩٧االولانثىعراقیةشذى حمید عبودعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد10
١٩٩٦\٦٥٫٥٦١٩٩٧االولانثىعراقیةزینب عالوي محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد11
١٩٩٦\٦٥٫١٨١٩٩٧االولانثىعراقیةغیداء سعد عبد العزیزعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد12
١٩٩٦\٦١٫٦٢١٩٩٧االولانثىعراقیةنضال داود احمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد13
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١٩٩٦\٨٦٫٣٣١٩٩٧االولانثىعراقیةزینا حربي رزوقياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
١٩٩٦\٨٢٫٩١١٩٩٧االولانثىعراقیةسندس ھاشم علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
١٩٩٦\٨٠٫٤١٩٩٧االولانثىعراقیةضالل مھدي عبد القادراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
١٩٩٦\٧٧٫٢٢١٩٩٧االولانثىعراقیةخالدة عدنان معروفاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤
١٩٩٦\٧٦٫١٤١٩٩٧االولانثىعراقیةعبیر عدنان معروفاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
١٩٩٦\٧٥٫٣٦١٩٩٧االولانثىعراقیةحنان محمد عبد اهللاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
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١٩٩٦\٧٣٫٨٦١٩٩٧االولانثىعراقیةاقبال حسین زغیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
١٩٩٦\٧٢٫٩٦١٩٩٧االولانثىعراقیةبشرى عباس علواناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
١٩٩٦\٦٩٫٨٧١٩٩٧االولانثىعراقیةرغد موسى عبد الرضااالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
١٩٩٦\٦٩٫٧٢١٩٩٧االولانثىعراقیةامامة محمد عبد االمیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
١٩٩٦\٦٨٫٨٧١٩٩٧االولانثىعراقیةنھلة سعدي حمیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١
١٩٩٦\٦٨٫١٤١٩٩٧االولانثىعراقیةضحى علي حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢
١٩٩٦\٦٧٫٥٢١٩٩٧االولانثىعراقیةلمیاء والي حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣
١٩٩٦\٦٦٫٤٤١٩٩٧االولانثىعراقیةمیسم ثامر صالحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤
١٩٩٦\٦٦٫٣٥١٩٩٧االولانثىعراقیةنھى ریاض عبد العزیزاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥
١٩٩٦\٦٦٫٣٤٦١٩٩٧االولانثىعراقیةفاطمة محمد جاسوراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦
١٩٩٦\٦٦٫٣٤٤١٩٩٧االولانثىعراقیةعلیاء طعمة حاتماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧
١٩٩٦\٦٦٫٢٦١٩٩٧االولانثىعراقیةاستبرق جاسم محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨
١٩٩٦\٦٥٫٩٤١٩٩٧االولانثىعراقیةرقیة كاظم موسىاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
١٩٩٦\٦٥٫١١٩٩٧االولانثىعراقیةانعام طالب حسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠
١٩٩٦\٦٤٫٦٤١٩٩٧االولانثىعراقیةلمى عدنان یاسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١
١٩٩٦\٦٤٫١٥١٩٩٧االولانثىعراقیةفاطمة حاشوش  عبد اهللاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
١٩٩٦\٦٣٫٧٧١٩٩٧االولانثىعراقیةنسمة فاروق فاضلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
١٩٩٦\٦٣٫٦٩١٩٩٧االولانثىعراقیةانتصار صباح كاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤
١٩٩٦\٦٣٫١١١٩٩٧االولانثىعراقیةنجاح حسن طاھراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٥

١٩٩٦\٦٢٫٨٤١٩٩٧االولانثىعراقیةاخالض فاضل عودةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد
١٩٩٦\٦٢٫٧٦١٩٩٧االولانثىعراقیةاماني محمد شعباناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٦
١٩٩٦\٦٢٫٧١٩٩٧االولانثىعراقیةفاضلة عبد الواحد حسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٧
١٩٩٦\٦١٫٧٩١٩٩٧االولانثىعراقیةسفانة عزة جاسماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٩
١٩٩٦\٦١٫٢٤١٩٩٧االولانثىعراقیةنوال غالب عباساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٠
١٩٩٦\٦١٫١٣١٩٩٧االولانثىعراقیةھیفاء حسن جاسماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣١
١٩٩٦\٦٠٫٨١١٩٩٧االولانثىعراقیةبان حمید حسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٢
١٩٩٦\٦٠٫١١٩٩٧االولانثىعراقیةسھاد منیر عبوداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٣
١٩٩٦\٥٩٫٤٧١٩٩٧االولانثىعراقیةزھراء عبد الصمد عبد اهللاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٤
١٩٩٦\٥٧٫٧٤١٩٩٧االولانثىعراقیةضحى ابراھیم مھدياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٥
١٩٩٦\٥٦٫٦٣١٩٩٧االولانثىعراقیةلمیاء عبد االمیر عبوداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٦
١٩٩٦\٥٦٫٢٦١٩٩٧الثانيانثىعراقیةانعام مظھر ھادياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٧
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١٩٩٦\٨٣٫٣٤١٩٩٧االولانثىعراقیةمھا عبد الحمید حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1
١٩٩٦\٧٩٫٥٢١٩٩٧االولانثىعراقیةلمى رزاق علي الدھانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2
١٩٩٦\٧٧٫٢٥١٩٩٧االولانثىفلسطینیةرجاء حسین صالحریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3
١٩٩٦\٧٧٫٢١١٩٩٧االولانثىعراقیةالتفات نعیم عمرانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4
١٩٩٦\٧٦٫٥٤١٩٩٧االولانثىعراقیةمیادة اسعد موسىریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5
١٩٩٦\٧٥٫٧١٩٩٧االولانثىعراقیةزینب عیسى سلمانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6
١٩٩٦\٧٥٫٦١٦١٩٩٧االولانثىفلسطینةدالل داود محمودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7
١٩٩٦\٧٥٫٢٥٥٦١٩٩٧االولانثىعراقیةھدى كریم جوادریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8
١٩٩٦\٧٣٫٨٨١٩٩٧االولانثىعراقیةاكرام كاظم ھاديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9
١٩٩٦\٧٣٫٨٤١٩٩٧االولانثىعراقیةزینة صبحي حسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10
١٩٩٦\٧٢٫٦٦١٩٩٧االولانثىعراقیةسیناء احمد عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11
١٩٩٦\٧١٫٩٥١٩٩٧االولانثىعراقیةحلیمة علي عیسىریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12
١٩٩٦\٧١٫٦١٩٩٧االولانثىعراقیةبان علي مرھونریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13
١٩٩٦\٧١٫٤٥١٩٩٧االولانثىعراقیةصبا ناطق عبودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد14
١٩٩٦\٧١٫١١١٩٩٧االولانثىعراقیةزینب حمید حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد15
١٩٩٦\٧٠٫٧١٩٩٧االولانثىعراقیةھدى حسن غویليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد16
١٩٩٦\٧٠٫٥٣١٩٩٧االولانثىعراقیةزینب فوزي محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد17
١٩٩٦\٧٠٫٥١٩٩٧االولانثىعراقیةمنى عبد الحسین محسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد18
١٩٩٦\٦٩٫٦٣١٩٩٧االولانثىعراقیةماجدة عبد الحمید جاسمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد19
١٩٩٦\٦٩٫٣٩١٩٩٧االولانثىعراقیةبیداء عبد الحمزة مرزاریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد20
١٩٩٦\٦٨٫٧٢١٩٩٧االولانثىعراقیةنسمة عبد الصاحب عكلةریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد21
١٩٩٦\٦٧٫٥٣١٩٩٧االولانثىعراقیةرغد شكیب رشیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد22
١٩٩٦\٦٧٫٦٩١٩٩٧االولانثىعراقیةاخالص سلمان محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد23
١٩٩٦\٦٦٫٧٩١٩٩٧الثانيانثىعراقیةنغم عبد الرضا عبد الحسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد24
١٩٩٦\٦٥٫٨١٩٩٧االولانثىعراقیةشیماء عبد جبرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد25
١٩٩٦\٦٢٫٢٣١٩٩٧االولانثىعراقیةمي توفیق رشیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد26
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١٩٩٦\٨٦٫٧٨١٩٩٧االولانثىعراقیةنغم موسى نعمةالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد1
١٩٩٦\٨٥٫٢٣١٩٩٧االولانثىعراقیةانوار خلیل فرجالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد2
١٩٩٦\٧٨٫٨٣١٩٩٧االولانثىعراقیةنجالء عیسى توفیقالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد3
١٩٩٦\٧٧٫٢٢١٩٩٧االولانثىعراقیةانوار عبد اهللا مرادالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد4
١٩٩٦\٧٤٫٢٣١٩٩٧االولانثىعراقیةمیادة جاسم حموديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد5
١٩٩٦\٧٣٫٨٦١٩٩٧االولانثىعراقیةصبیحة یاسر ردامالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد6
١٩٩٦\٧٢٫٢٣١٩٩٧االولانثىعراقیةسمر حسین علوانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد7
١٩٩٦\٧١٫٩٧١٩٩٧االولانثىعراقیةوداد زامل فلیحالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد8
١٩٩٦\٧٠٫٦٩١٩٩٧االولانثىعراقیةھند ابراھیم وھیبالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد9
١٩٩٦\٧٠٫٦٨١٩٩٧االولانثىعراقیةثائرة عودیش یونانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد10
١٩٩٦\٦٩٫٨٩١٩٩٧االولانثىعراقیةسمر نصیف جاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد11
١٩٩٦\٦٩٫٢٥١٩٩٧االولانثىعراقیةامیرة سامي ناجيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد12
١٩٩٦\٦٨٫٥٥١٩٩٧االولانثىعراقیةرانیا فوزي رشیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد13
١٩٩٦\٦٨٫٢٤١٩٩٧االولانثىعراقیةمنال حسن عبیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد14
١٩٩٦\٦٧٫٩٩١٩٩٧االولانثىعراقیةسراب عبد الزھرة محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد15
١٩٩٦\٦٦٫٨٤١٩٩٧االولانثىعراقیةمیسون محمد مھديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد16
١٩٩٦\٦٥٫٤٧١٩٩٧االولانثىعراقیةرویدة حازم حسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد17
١٩٩٦\٦٥٫٥٥١٩٩٧االولانثىعراقیةنسرین طارق عطیةالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد18
١٩٩٦\٦٤٫٥٢١٩٩٧االولانثىعراقیةمنى صاحب عبد االمیرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد19
١٩٩٦\٦٤٫٤٨١٩٩٧االولانثىعراقیةھیام ابراھیم عبودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد20
١٩٩٦\٦٤٫٣٦١٩٩٧االولانثىعراقیةانوار عباس حمیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد21
١٩٩٦\٦٤٫٢١١٩٩٧االولانثىعراقیةلمى رعد یاسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد22
١٩٩٦\٦٤٫١٩١٩٩٧االولانثىعراقیةمیاسة عزیز ھاديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد23
١٩٩٦\٦٣٫٩٥١٩٩٧الثانيانثىعراقیةوجدان عبد علي عبودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد24
١٩٩٦\٦٣٫٧٧١٩٩٧االولانثىعراقیةحمیدة عبد الزھرة خلفالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد25
١٩٩٦\٦٣٫٧٦١٩٩٧االولانثىعراقیةنادیة محمد كریمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد26
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١٩٩٦\٦٣٫٥٤١٩٩٧االولانثىعراقیةتامیم شنشول حبیبالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد27
١٩٩٦\٦٣٫١٦١٩٩٧الثانيانثىعراقیةسوالف علي خانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد28
١٩٩٦\٦٣٫١٤١٩٩٧االولانثىعراقیةابتسام عبد الزھرة تایھالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد29
١٩٩٦\٦٢٫٨٦١٩٩٧االولانثىعراقیةاسراء جاسم حماديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد30
١٩٩٦\٦١٫٥٨١٩٩٧الثانيانثىعراقیةزینب عبد الھادي ھنیبالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد31
١٩٩٦\٦١٫٣٢١٩٩٧االولانثىعراقیةزینب دوحي جبرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد32
١٩٩٦\٦١٫٢٦١٩٩٧االولانثىعراقیةابتسام ریسان جابرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد33
١٩٩٦\٦٠٫٩٨١٩٩٧الثانيانثىعراقیةسمر محمد كاظمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد34
١٩٩٦\٦٠٫٩٣١٩٩٧االولانثىعراقیةایناس عباس محمد حمیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد35
١٩٩٦\٦٠٫٣٩١٩٩٧االولانثىعراقیةصبیحة حسوني جابرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد36
١٩٩٦\٥٩٫٣٩١٩٩٧الثانيانثىعراقیةھدى ھاشم مھديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد37
١٩٩٦\٥٩٫٣١٩٩٧الثانيانثىعراقیةفاطمة شوكت ابراھیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد38
١٩٩٦\٥٩٫٣٦١٩٩٧الثانيانثىعراقیةایمان عواد جابرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد39
١٩٩٦\٥٨٫٨٧١٩٩٧االولانثىعراقیةسعاد عبد الزھرة شاكرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد40
١٩٩٦\٥٨٫٨١١٩٩٧الثانيانثىعراقیةثمینة جبار عودةالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد41
١٩٩٦\٥٨٫٧٨١٩٩٧الثانيانثىعراقیةاطیاف نزار عبد الحسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد42
١٩٩٦\٥٧٫٥٤١٩٩٧االولانثىعراقیةسوزان خالد حسونيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد43
١٩٩٦\٥٧٫٤٩١٩٩٧الثانيانثىعراقیةسھاد حسن جوادالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد44
١٩٩٦\٥٧٫٢٥١٩٩٧الثانيانثىعراقیةاالء عباس حمیديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد45
١٩٩٦\٥٦٫٨٢١٩٩٧الثانيانثىعراقیةالھام عیسى عبد الكریمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد46
١٩٩٦\٥٦٫٥٨١٩٩٧الثانيانثىعراقیةجنان جاسم محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد47
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١٩٩٦\٨٢٫٧٧١٩٩٧االولانثىعراقیةجنان برھان علوانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١
!علوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢ ƒ! š!! !! ! ! !! !œ! ١٩٩٦\٧٩٫٨٦١٩٩٧االولانثىعراقیة!
١٩٩٦\٧٧٫٦٦١٩٩٧االولانثىعراقیةنادیة سعد محمودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣
١٩٩٦\٧٣٫٨٩١٩٩٧االولانثىعراقیةلینا عبد الحمید امینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤

١٩٩٦\٧٣٫٦٩١٩٩٧االولانثىعراقیةاسماء حسین عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥
١٩٩٦\٧٣٫٦١٩٩٧االولانثىعراقیةسارة قحطان سلیمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦
١٩٩٦\٧٣٫١٤١٩٩٧االولانثىعراقیةاعیاد حمید عاجلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧
١٩٩٦\٧١٫٨٩١٩٩٧االولانثىعراقیةامال صاحب عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٨
١٩٩٦\٦٨٫٦٢١٩٩٧االولانثىعراقیةاسماء مھنا  داغرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٩
١٩٩٦\٦٨٫٥٢١٩٩٧االولانثىعراقیةھدیل محمد حمیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٠
١٩٩٦\٦٨٫٩١٩٩٧االولانثىعراقیةسحر منفي احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١١

١٩٩٦\٦٨٫٣١٩٩٧االولانثىعراقیةشیماء صالح مجھولعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٢

١٩٩٦\٦٧٫٨١٩٩٧االولانثىعراقیةریھ كیطان عبودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٣

١٩٩٦\٦٦٫٤٣١٩٩٧االولانثىعراقیةانتصار مھدي احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٤

١٩٩٦\٦٥٫١٩١٩٩٧االولانثىعراقیةسلوى رمزي حناعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٥

١٩٩٦\٦٥٫٠٧١٩٩٧االولانثىعراقیةندى ضیاء محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٦

١٩٩٦\٦٤٫٥٦١٩٩٧االولانثىعراقیةایناس مغیني عبد النبيعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٧

١٩٩٦\٦٤٫٥٣١٩٩٧االولانثىعراقیةسكینة علي رضاعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٨
١٩٩٦\٦٣٫٩١٩٩٧االولانثىعراقیةانعام خضیر طھعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٩
١٩٩٦\٦٣٫٦٢١٩٩٧االولانثىعراقیةمنى كامل صبريعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٠
١٩٩٦\٦٣٫٥١١٩٩٧االولانثىعراقیةعتاب عباس عبودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢١
١٩٩٦\٦٣٫١١١٩٩٧االولانثىعراقیةافراح محسن موسىعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٢
١٩٩٦\٦٢٫٦٨١٩٩٧االولانثىعراقیةرقیة احمد ابراھیمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٣
١٩٩٦\٦٢٫٣٤١٩٩٧االولانثىعراقیةرباب عدنان مكيعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٤
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١٩٩٦\٥٨٫٢١١٩٩٧االولانثىعراقیةاسراء فاضل علوانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٥
١٩٩٦\٥٧٫٨١١٩٩٧االولانثىعراقیةابتسام غازي شنتھعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٦
١٩٩٦\٥٧٫٧٤١٩٩٧االولانثىعراقیةرند ریاض عالء الدینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٧
١٩٩٦\٥٤٫٦٨١٩٩٧االولانثىعراقیةفائقة محمد فلیحعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٨
١٩٩٦\٥٤٫٢٩١٩٩٧االولانثىعراقیةلیلى حسن سلمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٩
١٩٩٦\٥٣٫١١٩٩٧االولانثىعراقیةابتسام محسن عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٠
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١٩٩٦\٧٩٫٦٧١٩٩٧االولانثىعراقیةھند فاضل علیويالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد1
١٩٩٦\٧٨٫٤٢١٩٩٧االولانثىعراقیةنغم طھ مھديالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد2
١٩٩٦\٧٦٫٦٨١٩٩٧االولانثىعراقیةھناء فلیح عليالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد3
١٩٩٦\٧٢٫٨٩١٩٩٧االولانثىعراقیةسھى عباس ابراھیمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد4
١٩٩٦\٧٢٫٤٩١٩٩٧االولانثىعراقیةعذوبة برھان احمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد5
١٩٩٦\٧٢٫١٦١٩٩٧االولانثىعراقیةبیداء عبد اهللا احمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد6
١٩٩٦\٧١٫٧٩١٩٩٧االولانثىعراقیةسناء كاظم شینورالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد7
١٩٩٦\٦٩٫٥٧١٩٩٧االولانثىعراقیةسندس علي حمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد8
١٩٩٦\٦٧٫٧٣١٩٩٧االولانثىعراقیةبشرى جواد كاظمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد9
١٩٩٦\٦٧٫٢٦١٩٩٧االولانثىعراقیةبسماء صبار وھیبالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد10
١٩٩٦\٦٧٫٠٣١٩٩٧االولانثىعراقیةلیلى محمد صالحالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد11
١٩٩٦\٦٦٫٦٥١٩٩٧االولانثىعراقیةسفیرة كریم ثامرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد12
١٩٩٦\٦٦٫٢٥١٩٩٧االولانثىعراقیةھدى عاتي خلفالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد13
١٩٩٦\٦٥٫٤٢١٩٩٧االولانثىعراقیةحوراء عبد الرزاق عباسالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد14
١٩٩٦\٦٥٫٣٢١٩٩٧االولانثىعراقیةتارا نزار جاللالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد15
١٩٩٦\٦٥٫١١١٩٩٧االولانثىعراقیةوردة شاكر محمودالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد16
١٩٩٦\٦٤٫٩١٩٩٧الثانيانثىعراقیةزینب علیوي شكیرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد17
١٩٩٦\٦٤٫٧٣١٩٩٧الثانيانثىعراقیةاقبال عبد اهللا عبد علوانالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد18
١٩٩٦\٦٤٫٢١١٩٩٧االولانثىعراقیةعبیر جعفر عبد الرضاالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد19
١٩٩٦\٦٤٫١٤١٩٩٧االولانثىعراقیةمریم عباس ناجيالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد20
١٩٩٦\٦٣٫٢٦١٩٩٧االولانثىعراقیةرقیة جواد كاظمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد21
١٩٩٦\٦٣٫١٧١٩٩٧الثانيانثىعراقیةنبراس عبد االمیر حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد22
١٩٩٦\٦٣٫٠٩١٩٩٧الثانيانثىاردنیةوفاء عمر حسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد23
١٩٩٦\٦٢٫٦٤١٩٩٧االولانثىعراقیةانتصار محي صالح عثمانالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد24
١٩٩٦\٦٢٫٤١٩٩٧الثانيانثىعراقیةضحى عبد الحر عليالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد25
١٩٩٦\٦١٫٥٢١٩٩٧الثانيانثىعراقیةاالء عبد الحمید عبد الرحیمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد26
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١٩٩٦\٦٠٫٧١١٩٩٧الثانيانثىعراقیةالھام عبد الحسن الخانيالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد27
١٩٩٦\٥٩٫٨٩١٩٩٧الثانيانثىعراقیةبدراء محمد عمرانالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد28
١٩٩٦\٥٩٫٨٩١٩٩٧الثانيانثىعراقیةزینب رحیم سدخانالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد29
١٩٩٦\٥٩٫٢٦١٩٩٧الثانيانثىعراقیةلمى عباس عليالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد30
١٩٩٦\٥٨٫٥١٩٩٧االولانثىعراقیةافتكار حسن حمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد31
١٩٩٦\٥٨٫٢٨١٩٩٧الثانيانثىعراقیةوسام محسن عكارالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد32
١٩٩٦\٥٨٫٢١١٩٩٧الثانيانثىفلسطینیةلبنى محمد حسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد33
١٩٩٦\٥٧٫٦٤١٩٩٧الثانيانثىعراقیةلقاء خالد رحیمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد34
١٩٩٦\٥٦٫٩١٩٩٧الثانيانثىعراقیةعذراء عباس عمرانالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد35
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١٩٩٦\٨١٫٣٥١٩٩٧االولانثىعراقیةبلسم محمد محمدالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد١
١٩٩٦\٧٦٫١٩١٩٩٧االولانثىعراقیةایمان ھاشم عبد الرزاقالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢

١٩٩٦\٧٤٫٨١١٩٩٧االولانثىعراقیةسحر صبیح حسنالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد٣
١٩٩٦\٧٣٫٣١٩٩٧االولانثىعراقیةنرجس ھادي منصورالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤

١٩٩٦\٧١٫١١١٩٩٧االولانثىعراقیةرباب حسام الدین اسماعیلالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد٥
١٩٩٦\٧٠٫٥٦١٩٩٧االولانثىعراقیةھیام علي  عوفيالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦

١٩٩٦\٧٠٫٥٤١٩٩٧االولانثىعراقیةعدویة عواد عباسالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد٧
١٩٩٦\٦٩٫٦١١٩٩٧االولانثىعراقیةسھام ناصر حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٨

١٩٩٦\٦٩٫٢٦١٩٩٧االولانثىعراقیةنفیسة جبار كاظمالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد٩
١٩٩٦\٦٨٫٨١١٩٩٧االولانثىعراقیةاسماء طارق حمیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٠

١٩٩٦\٦٨٫٨١٩٩٧االولانثىعراقیةفاتن عبد الواحد ھدیبالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد١١
١٩٩٦\٦٧٫٨٩١٩٩٧االولانثىعراقیةلمى عدنان عباسالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٢

١٩٩٦\٦٧٫١١٩٩٧االولانثىعراقیةرغد حمید صالحالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد١٣
١٩٩٦\٦٦٫٥٢١٩٩٧االولانثىعراقیةبان خلیل عیادةالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٤

١٩٩٦\٦٥٫٨٧١٩٩٧االولانثىعراقیةھنادي ظاھر مجیدالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد١٥
١٩٩٦\٦٥٫١١٩٩٧االولانثىعراقیةعبیر علي حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٦
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١٩٩٦\٦٤٫٥٧١٩٩٧االولانثىعراقیةذرة مھدي ھاشمالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد١٧
١٩٩٦\٦٤٫٣٣١٩٩٧االولانثىعراقیةامال عبد المنعم احمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٨

١٩٩٦\٦٤٫٣١١٩٩٧االولانثىعراقیةریم حلمي سلیمانالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد١٩
١٩٩٦\٦٣٫٦٦١٩٩٧االولانثىعراقیةحمیدة حبیب حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٠

١٩٩٦\٦٣٫٢١١٩٩٧االولانثىعراقیةنبراس احمد یوسفالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد٢١
١٩٩٦\٦٢٫٢١١٩٩٧االولانثىعراقیةھدیل ھادي كاظمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦٣،
١٩٩٦\٦٢٫٠٣١٩٩٧االولانثىعراقیةصبا عبد الكریم  عليالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد٢٣
١٩٩٦\٦١٫٥١١٩٩٧االولانثىعراقیةاسیل عبد سریح منصورالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٤

١٩٩٦\٦١٫٤٦١٩٩٧االولانثىعراقیةرحاب عبد القادر عبد الستارالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد٢٥
١٩٩٦\٦٠٫٩١٩٩٧االولانثىعراقیةبراء حمید رشیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٦

١٩٩٦\٦٠٫٨١١٩٩٧االولانثىعراقیةلمى سلمان عبدالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد٢٧
١٩٩٦\٦٠٫٧٥١٩٩٧االولانثىعراقیةخولة عبد الرضا سالمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٨

١٩٩٦\٦٠٫٥٢١٩٩٧االولانثىعراقیةمھا محسن عبدالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد٢٩
١٩٩٦\٦٠٫٢٧١٩٩٧االولانثىعراقیةاحالم محمد زغیرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٠

١٩٩٦\٦٠٫١٨١٩٩٧االولانثىعراقیةسمر حسن جوريالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد٣١
١٩٩٦\٥٩٫٨٣١٩٩٧االولانثىعراقیةاخالص احمد محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٢

١٩٩٦\٥٩٫٦٥١٩٩٧االولانثىعراقیةندى ریسان عبد الحسینالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد٣٣
١٩٩٦\٥٨٫٥١٩٩٧الثانيانثىعراقیةلمیاء عبد المحسن مھديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٤

١٩٩٦\٥٨٫٢١١٩٩٧الثانيانثىعراقیةسوسن ھاشم عیسىالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد٣٥
١٩٩٦\٥٧٫١٩١٩٩٧االولانثىعراقیةعبیر عبد الغفار كاظمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٦

١٩٩٦\٥٥٫٥٣١٩٩٧الثانيانثىعراقیةغادة جلیل طاھرالكیمیاءالتربیة للبناتبغداد٣٧
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		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينة محمد عبد اللطيف		عراقية		انثى		الاول		81.74		1996\1997

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نريمان جبار رشيد		عراقية		انثى		الاول		80.16		1996\1997

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		حرية جميل عباس		عراقية		انثى		الاول		80.1		1996\1997

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ايفيان ماهر شريف		عراقية		انثى		الاول		79.78		1996\1997

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء جابرمجبل		عراقية		انثى		الاول		79.11		1996\1997

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		عبير ناصر عباس		عراقية		انثى		الاول		78.62		1996\1997

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ولاء انمار محمد		عراقية		انثى		الاول		78.27		1996\1997

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فرح فخري حسين		عراقية		انثى		الاول		76.67		1996\1997

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نجمة عبد الله فيض الله		عراقية		انثى		الاول		76.18		1996\1997

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب حميد عبد الرضا		عراقية		انثى		الاول		75.83		1996\1997

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		غادة انور مجيد		عراقية		انثى		الاول		75.12		1996\1997

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رغد عيدان عبد علوان		عراقية		انثى		الاول		74.83		1996\1997

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		احلام حاكم  كطفان		عراقية		انثى		الاول		74.81		1996\1997

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء حامد جواد		عراقية		انثى		الاول		74.22		1996\1997

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميثاق عجمي كاظم		عراقية		انثى		الاول		74.2		1996\1997

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سناء ياسين صالح		عراقية		انثى		الاول		74.16		1996\1997

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		طلبة جعفر صادق		عراقية		انثى		الاول		72.68		1996\1997

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدى صباح مانع		عراقية		انثى		الاول		72.62		1996\1997

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		تغريد حمد غنام		عراقية		انثى		الاول		72.59		1996\1997

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نجلاء عبد الرضا حسين		عراقية		انثى		الاول		72.328		1996\1997

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سهاد سلمان محمد		عراقية		انثى		الاول		71.74		1996\1997

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسرار محي محمد		عراقية		انثى		الاول		71.25		1996\1997

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سرى عبد الواحد عبد الرضا		عراقية		انثى		الاول		70.62		1996\1997

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ضمياء موزان حنتوش		عراقية		انثى		الاول		70.21		1996\1997

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		غيداء  حسين ندا		عراقية		انثى		الثاني		70.1		1996\1997

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فرح قاسم حسن		عراقية		انثى		الثاني		70.07		1996\1997

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اروى خالد محمد		عراقية		انثى		الاول		69.97		1996\1997

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نادية سمير هاني		عراقية		انثى		الاول		69.65		1996\1997

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا سعدي حنوش		عراقية		انثى		الاول		69.3		1996\1997

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ايناس انور سعيد		عراقية		انثى		الاول		69.24		1996\1997

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسيل عبد الهادي جبار		عراقية		انثى		الاول		68.73		1996\1997

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هالة شاكر سكران		عراقية		انثى		الاول		68.68		1996\1997

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		الاء عبد الرزاق مجيد		عراقية		انثى		الاول		68.664		1996\1997

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وسن عبد المنعم عباس		عراقية		انثى		الاول		68.431		1996\1997

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		انعام عامل هزاع		عراقية		انثى		الاول		68.194		1996\1997

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مرفت احمد نجم		عراقية		انثى		الاول		68.159		1996\1997

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رسمية صالح ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		68.95		1996\1997

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سفانة طارق فيزي		عراقية		انثى		الاول		67.73		1996\1997

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نهى خليفة شراد		عراقية		انثى		الاول		67.35		1996\1997

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		احلام عبد مسلم  فاهم		عراقية		انثى		الاول		67.24		1996\1997

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فاتن فائق فاضل		عراقية		انثى		الاول		66.45		1996\1997

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اخلاص كباش شنان		عراقية		انثى		الاول		66.36		1996\1997

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هندرين فاضل اسماعيل		عراقية		انثى		الاول		66.27		1996\1997

		48		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		الاء جابر عليوي		عراقية		انثى		الاول		65.62		1996\1997

		49		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رغد مطلك ناصر		عراقية		انثى		الثاني		65.51		1996\1997

		50		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نسرين علي داغر		عراقية		انثى		الاول		64.9		1996\1997

		51		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		مها غازي يوسف		عراقية		انثى		الثاني		64.7		1996\1997

		52		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		جوان مصطفى محمد		عراقية		انثى		الاول		64.64		1996\1997

		53		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		الاء حسين عبد الله		عراقية		انثى		الاول		64.57		1996\1997

		54		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		انتصار نظيم عبد الحبيب		عراقية		انثى		الاول		64.52		1996\1997

		55		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لمياء مطشر شلال		عراقية		انثى		الثاني		64.36		1996\1997

		56		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لمى حسن عبد الهادي		عراقية		انثى		الاول		64.27		1996\1997

		57		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بشرى عبد الستار احمد		عراقية		انثى		الاول		64.18		1996\1997

		58		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء خضر مكطوف		عراقية		انثى		الاول		63.72		1996\1997

		59		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ايمان محمد محسن		عراقية		انثى		الثاني		63.71		1996\1997

		60		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نجلاء حامد عناد		عراقية		انثى		الثاني		62.68		1996\1997

		61		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينة محمد علي وحيد		عراقية		انثى		الثاني		62.47		1996\1997

		62		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رشا ارشد ياسين		عراقية		انثى		الاول		62.43		1996\1997

		63		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		كرستين سامي يوسف		عراقية		انثى		الاول		61.47		1996\1997

		64		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رجاء مهدي صالح		عراقية		انثى		الاول		61.12		1996\1997

		65		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميساء حميد مجيد		عراقية		انثى		الثاني		60.52		1996\1997

		66		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		احلام سفاح كريم		عراقية		انثى		الثاني		60.4		1996\1997

		67		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لمى عبد الهادي جبار		عراقية		انثى		الاول		60.15		1996\1997

		68		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سناء كريم هجول		عراقية		انثى		الثاني		59.7		1996\1997

		69		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب عبد الستار جبير		عراقية		انثى		الثاني		59.7		1996\1997

		70		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لانا عزت مهدي		عراقية		انثى		الاول		59.55		1996\1997

		71		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب مزهر علوان		عراقية		انثى		الثاني		59.37		1996\1997

		72		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميسون جعيول محيسن		عراقية		انثى		الثاني		59.13		1996\1997

		73		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هناء عبد حسين حمد		عراقية		انثى		الثاني		58.65		1996\1997

		74		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ليديا موفق محمد		عراقية		انثى		الثاني		58.16		1996\1997

		75		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لقاء هادي صالح		عراقية		انثى		الثاني		57.67		1996\1997

		76		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدى حامد عزار		عراقية		انثى		الثاني		57.14		1996\1997

		77		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اشواق نجم عبد الله		عراقية		انثى		الاول		56.89		1996\1997

		78		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لمى جاسم نعمة		عراقية		انثى		الثاني		56.11		1996\1997

		79		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نغم نعيم محمد		عراقية		انثى		الاول		55.91		1996\1997

		80		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وسن علي محمود		عراقية		انثى		الثاني		55.72		1996\1997

		81		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بشرى هادي عبد علي		عراقية		انثى		الثاني		55.66		1996\1997

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1997/1996 /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نادية هناوي سعدون		عراقية		انثى		الاول		90.35		1996\1997

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هيفاء حمود  فالح		عراقية		انثى		الاول		88.4		1996\1997

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اوراد محمد كاظم		عراقية		انثى		الاول		81.18		1996\1997

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نوال خضير عباس		عراقية		انثى		الاول		77.54		1996\1997

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ميساء صائب رافع		عراقية		انثى		الاول		77.37		1996\1997

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		منى داخل سلطان		عراقية		انثى		الاول		77.12		1996\1997

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		عبير عباس عبيد		عراقية		انثى		الاول		77.01		1996\1997

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فاطمة مظلوم زكم		عراقية		انثى		الاول		76.24		1996\1997

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		امنة كاظم حسن		عراقية		انثى		الاول		75.87		1996\1997

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ميسم عدنان عبد الرسول		عراقية		انثى		الاول		75.8		1996\1997

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وجدان جوحي عاصي		عراقية		انثى		الاول		75.27		1996\1997

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		لمياءعبد اللطيف جميل		عراقية		انثى		الاول		75.11		1996\1997

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		الهام مكي عبد الكريم		عراقية		انثى		الاول		74.55		1996\1997

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		باسمة محمد شطب		عراقية		انثى		الاول		74.44		1996\1997

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اشراق محمد علي		عراقية		انثى		الاول		73.75		1996\1997

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		عواطف محمد حسن		عراقية		انثى		الاول		73.59		1996\1997

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		امال محمود جهاد		عراقية		انثى		الاول		73.33		1996\1997

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		احلام محمد خليل		عراقية		انثى		الاول		71.89		1996\1997

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ايناس جواد ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		71.82		1996\1997

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		استبرق مكي عواد		عراقية		انثى		الاول		71.67		1996\1997

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ايمان عبد الرضا ضمد		عراقية		انثى		الاول		70.91		1996\1997

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هاجر محمود علي		عراقية		انثى		الاول		70.83		1996\1997

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينب مريوش جاري		عراقية		انثى		الاول		70.77		1996\1997

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ابتهال خليل ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		69.24		1996\1997

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		يسرى محمد رضا		عراقية		انثى		الاول		69.16		1996\1997

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ازهار عبد الله حمادي		عراقية		انثى		الاول		68.85		1996\1997

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هناء عبد علوان حميدي		عراقية		انثى		الاول		68.84		1996\1997

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		كوثر محمد  احمد		عراقية		انثى		الاول		68.76		1996\1997

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسراء عبد الرضا عبد		عراقية		انثى		الاول		68.37		1996\1997

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اريج عبد الحميد احمد		عراقية		انثى		الاول		67.71		1996\1997

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ايمان محمد حسين		عراقية		انثى		الاول		67.26		1996\1997

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ديباج احمد  عبد الله		عراقية		انثى		الاول		67.07		1996\1997

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انتصار نوري حسين		عراقية		انثى		الاول		66.956		1996\1997

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سهاد مجيد عبد		عراقية		انثى		الاول		66.952		1996\1997

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مريم احمد نمر		اردنية		انثى		الاول		66.62		1996\1997

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سمر صيوان شمخي		عراقية		انثى		الاول		66.51		1996\1997

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اروى عبد المطلب عبد		عراقية		انثى		الاول		66.47		1996\1997

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رشا اسماعيل عبد الكريم		عراقية		انثى		الاول		65.98		1996\1997

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		خلود ناظم صاحب		عراقية		انثى		الاول		65.93		1996\1997

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فاتن صالح مهدي		عراقية		انثى		الاول		65.63		1996\1997

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هند عبد المطلب عبد		عراقية		انثى		الاول		65.41		1996\1997

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نجاة برية جبر		عراقية		انثى		الاول		65.38		1996\1997

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		حمدية موحان نعمه		عراقية		انثى		الاول		65.24		1996\1997

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينة عبد الرضا عيدان		عراقية		انثى		الاول		65.1		1996\1997

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نادية خليفة جواد		عراقية		انثى		الاول		64.67		1996\1997

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		خلود راشد شجيل		عراقية		انثى		الاول		64.49		1996\1997

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء عبد الوهاب سعيد		عراقية		انثى		الاول		64.39		1996\1997

		48		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سوزان واحد صمد		عراقية		انثى		الاول		63.89		1996\1997

		49		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		الحان سامي عبد		عراقية		انثى		الاول		63.78		1996\1997

		50		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سناء علي صالح		عراقية		انثى		الاول		63.73		1996\1997

		51		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سحر هاشم عبد الجبار		عراقية		انثى		الاول		62.81		1996\1997

		52		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		جنان فارس عبد الامير		عراقية		انثى		الاول		61.34		1996\1997

		53		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينب محسن رحيم		عراقية		انثى		الاول		61.18		1996\1997

		54		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مياسة حسين كاظم		عراقية		انثى		الاول		59.86		1996\1997

		55		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		زينب صادق علي		عراقية		انثى		الثاني		65.79		1996\1997

		56		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		باسمة محمد عبد		عراقية		انثى		الثاني		64.75		1996\1997

		57		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فاطمة فرحان عبد		عراقية		انثى		الثاني		62.66		1996\1997

		58		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		عهود ناجي عبد الحسين		عراقية		انثى		الثاني		61.35		1996\1997

		59		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		صبا محمد عبد		عراقية		انثى		الثاني		57.5		1996\1997

		60		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سمر عبد الواحد جبارة		عراقية		انثى		الثاني		56.26		1996\1997

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1997/1996 /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بلقيس عيدان لويس		عراقية		انثى		الاول		78.29		1996\1997

		2		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		غصون مزهر حسين		عراقية		انثى		الاول		78.21		1996\1997

		3		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهيرعواد ايوب		عراقية		انثى		الاول		77.18		1996\1997

		4		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ايناس محمود جاسم		عراقية		انثى		الاول		77.7		1996\1997

		5		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سندس زيدان خلف		عراقية		انثى		الاول		76.74		1996\1997

		6		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاطمة محمد صادق		اردنية		انثى		الاول		75.93		1996\1997

		7		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		جنان هادي بدر		عراقية		انثى		الاول		75.36		1996\1997

		8		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ازهار صباح مزهر		عراقية		انثى		الاول		75.24		1996\1997

		9		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نهاية فرحان تجر		عراقية		انثى		الاول		74.92		1996\1997

		10		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هناء هادي جواد		عراقية		انثى		الاول		74.16		1996\1997

		11		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نعيمة هتور عواد		عراقية		انثى		الاول		73.92		1996\1997

		12		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رقية عبيد حسين		عراقية		انثى		الاول		73.35		1996\1997

		13		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انتصار عبد الله علي		عراقية		انثى		الاول		73.73		1996\1997

		14		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وجدان نعمة حمد		عراقية		انثى		الاول		73.66		1996\1997

		15		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ميرفت سلمان جدوع		عراقية		انثى		الاول		73.48		1996\1997

		16		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		الاء جواد هادي		عراقية		انثى		الاول		72.75		1996\1997

		17		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مها احمد خزعل		عراقية		انثى		الاول		72.55		1996\1997

		18		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب عبد الحسين علوان		عراقية		انثى		الاول		72.42		1996\1997

		19		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسمهان جعفر كاظم		عراقية		انثى		الاول		72.41		1996\1997

		20		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب علاء سعيد		عراقية		انثى		الاول		71.809		1996\1997

		21		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		لينا صالح محسن		فلسطينية		انثى		الاول		71.801		1996\1997

		22		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسيل محمد علي مهدي		عراقية		انثى		الاول		71.78		1996\1997

		23		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ابتسام عودة محمد		عراقية		انثى		الاول		71.41		1996\1997

		24		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وجدان محمد حسن		عراقية		انثى		الاول		71.53		1996\1997

		25		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سندس سعدون وسن		عراقية		انثى		الاول		71.43		1996\1997

		26		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منى حسين  عبيد		عراقية		انثى		الاول		71.8		1996\1997

		27		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سحر عبد الكريم جاسم		عراقية		انثى		الاول		70.91		1996\1997

		28		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بتول فاضل جوخان		عراقية		انثى		الاول		70.6		1996\1997

		29		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سحر موسى كريم		عراقية		انثى		الاول		70.62		1996\1997

		30		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		احلام جاسم محمد		عراقية		انثى		الاول		70.44		1996\1997

		31		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نسرين   ابراهيم قسرو		عراقية		انثى		الاول		70.38		1996\1997

		32		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وسن علي عبد الامير		عراقية		انثى		الاول		70.18		1996\1997

		33		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نادية عبد الرزا  بهير		عراقية		انثى		الاول		70.162		1996\1997

		34		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رغد عبد السلام خليل		عراقية		انثى		الاول		70.161		1996\1997

		35		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مريم مدني صالح		عراقية		انثى		الاول		69.92		1996\1997

		36		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		الهام جودت عبد الرضا		عراقية		انثى		الاول		69.89		1996\1997

		37		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهام كريم حمد		عراقية		انثى		الاول		69.8		1996\1997

		38		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نوال علي موسى		عراقية		انثى		الاول		69.79		1996\1997

		39		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سندس هادي مشهول		عراقية		انثى		الاول		69.57		1996\1997

		40		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		صبا حسين موسى		عراقية		انثى		الاول		69.5		1996\1997

		41		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رجاء هادي صالح		عراقية		انثى		الاول		68.78		1996\1997

		42		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء طارق  طه		عراقية		انثى		الاول		68.75		1996\1997

		43		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ضياع مالك  وريوش		عراقية		انثى		الاول		68.68		1996\1997

		44		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نور حميد  صالح		عراقية		انثى		الاول		68.42		1996\1997

		45		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نجاة رحيم  عبد الحسن		عراقية		انثى		الاول		68.17		1996\1997

		46		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مها حكمت عزاوي		عراقية		انثى		الاول		68.14		1996\1997

		47		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ساهرة روضان عاصي		عراقية		انثى		الاول		68.1		1996\1997

		48		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منى خليفة يحيى  نصيف		عراقية		انثى		الاول		67.78		1996\1997

		49		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مرفت يحي حسين		عراقية		انثى		الاول		67.75		1996\1997

		50		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نغم سالم حسين		عراقية		انثى		الاول		67.69		1996\1997

		51		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهاد حمودي رديف		عراقية		انثى		الاول		67.33		1996\1997

		52		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		عبير عيسى زناد		عراقية		انثى		الاول		67.56		1996\1997

		53		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ميامي يحيى برير		عراقية		انثى		الاول		66.89		1996\1997

		54		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		مريم علي حسين		عراقية		انثى		الاول		66.67		1996\1997

		55		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		خلود عجة طعمه		عراقية		انثى		الثاني		66.59		1996\1997

		56		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ميسة ثابت نعمان		عراقية		انثى		الاول		66.43		1996\1997

		57		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		عالية زامل مريسن		عراقية		انثى		الاول		66.39		1996\1997

		58		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		تغريد ادريس سعيد		اردنية		انثى		الاول		66.33		1996\1997

		59		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اشراق عبد الغفور سعيد		عراقية		انثى		الاول		65.82		1996\1997

		60		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		لمى عباس ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		65.7		1996\1997

		61		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سراب سلمان محمود		عراقية		انثى		الاول		65.42		1996\1997

		62		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انتظار علاوي ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		65.29		1996\1997

		63		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء عدنان صادق		عراقية		انثى		الاول		65.15		1996\1997

		64		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		كافي  لفتة وناس		عراقية		انثى		الثاني		64.97		1996\1997

		65		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رفاه غني عبيد		عراقية		انثى		الاول		64.31		1996\1997

		66		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زهراء علوان طالب		عراقية		انثى		الاول		64.29		1996\1997

		67		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بيداء عبيد حجاز		عراقية		انثى		الثاني		63.92		1996\1997

		68		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاطمة عيد عبد الحسين		عراقية		انثى		الاول		63.89		1996\1997

		69		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاطمة حسن محمد		عراقية		انثى		الاول		63.51		1996\1997

		70		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسيل جباري  حسين		عراقية		انثى		الاول		63.23		1996\1997

		71		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اقبال عباس جساس		عراقية		انثى		الاول		62.28		1996\1997

		72		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نضال سامي خماس		عراقية		انثى		الاول		62.2		1996\1997

		73		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رغد صالح جاسم		عراقية		انثى		الثاني		60.99		1996\1997

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1997/1996 /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نهى حسين هراطة		عراقية		انثى		الاول		81.16		1996\1997

		2		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ميلاد كمال عباس		عراقية		انثى		الاول		79.87		1996\1997

		3		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اسماء محمد علي عبد		عراقية		انثى		الاول		78.64		1996\1997

		4		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نجاة محمد عداي		عراقية		انثى		الاول		76.64		1996\1997

		5		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		انعام عيدان عبد		عراقية		انثى		الاول		75.25		1996\1997

		6		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سناء رشيد زيدان		عراقية		انثى		الاول		75.46		1996\1997

		7		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		لبنى قيس عبد المهدي		عراقية		انثى		الاول		74.58		1996\1997

		8		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		تغريد نوري جاسم		عراقية		انثى		الاول		73.41		1996\1997

		9		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سرى عبد الغني ريكان		عراقية		انثى		الاول		72.79		1996\1997

		10		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سندس نايف عباس		عراقية		انثى		الاول		72.13		1996\1997

		11		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هدى محمد رضا		عراقية		انثى		الاول		71.49		1996\1997

		12		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء عبد التاج كطان		عراقية		انثى		الاول		71.36		1996\1997

		13		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بيداء جميل زغير		عراقية		انثى		الاول		70.66		1996\1997

		14		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		عبير مجيب عبد الرزاق		عراقية		انثى		الاول		70.63		1996\1997

		15		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينب عبد الحميد مكي		عراقية		انثى		الاول		70.62		1996\1997

		16		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شذى نصيف جاسم		عراقية		انثى		الاول		70.23		1996\1997

		17		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سهاد عبد الجبار حسن		عراقية		انثى		الاول		69.94		1996\1997

		18		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نهى لفتة زبين		عراقية		انثى		الاول		68.13		1996\1997

		19		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		انعام  خضير عباس		عراقية		انثى		الاول		68.13		1996\1997

		20		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سرور عبد الرحمن عبد الله		عراقية		انثى		الاول		67.95		1996\1997

		21		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نور صبحي عبد		عراقية		انثى		الاول		66.96		1996\1997

		22		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حوراء كاظم عليوي		عراقية		انثى		الاول		66.71		1996\1997

		23		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سناء طارق عبد الحسن		عراقية		انثى		الاول		66.45		1996\1997

		24		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ايمان عباس كاظم		عراقية		انثى		الاول		65.32		1996\1997

		25		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اسراء سليم كريم		عراقية		انثى		الاول		67.75		1996\1997

		26		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		منى صبحي جعفر		عراقية		انثى		الاول		63.89		1996\1997

		27		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سهاد حسن سلمان		عراقية		انثى		الاول		63.61		1996\1997

		28		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ازهار سمين وهاب		عراقية		انثى		الاول		60.96		1996\1997

		29		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نورهان حسين جمال		عراقية		انثى		الثاني		60.87		1996\1997

		30		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينب عبد الرحمن مزعل		عراقية		انثى		الثاني		60.81		1996\1997

		31		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		فرح موفق عبد الله		عراقية		انثى		الاول		60.24		1996\1997

		32		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		داليا صالح ناصح		عراقية		انثى		الثاني		59.9		1996\1997

		33		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سمر مجلد مطلك		عراقية		انثى		الاول		58.98		1996\1997

		34		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سمر عباس مهدي		عراقية		انثى		الثاني		58.4		1996\1997

		35		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		امل عبد الخضر عباس		عراقية		انثى		الثاني		58.3		1996\1997

		36		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		حميدة جعفر فرج		عراقية		انثى		الثاني		57.37		1996\1997

		37		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		يسرى خضير محمد		عراقية		انثى		الثاني		56.7		1996\1997

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1997/1996 /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		انسام خضير خليل		عراقية		انثى		الاول		83.76		1996\1997

		2		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		رشا حامد حمادي		عراقية		انثى		الاول		76.44		1996\1997

		3		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سندس محيبس غلام		عراقية		انثى		الاول		75.7		1996\1997

		4		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ابتسام صالح عليوي		عراقية		انثى		الاول		74.49		1996\1997

		5		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ميثاق خلق الله جامل		عراقية		انثى		الاول		73.51		1996\1997

		6		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ليلى عبود ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		69.03		1996\1997

		7		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		وقار عبد الستار ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		68.38		1996\1997

		8		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		رحاب نافع قادر		عراقية		انثى		الاول		67.48		1996\1997

		9		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		نهاد ياس عباس		عراقية		انثى		الاول		65.82		1996\1997

		10		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		شذى حميد عبود		عراقية		انثى		الاول		65.76		1996\1997

		11		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		زينب علاوي محمد		عراقية		انثى		الاول		65.56		1996\1997

		12		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		غيداء سعد عبد العزيز		عراقية		انثى		الاول		65.18		1996\1997

		13		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		نضال داود احمد		عراقية		انثى		الاول		61.62		1996\1997

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1997/1996 /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		زينا حربي رزوقي		عراقية		انثى		الاول		86.33		1996\1997

		2		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سندس هاشم علي		عراقية		انثى		الاول		82.91		1996\1997

		3		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ضلال مهدي عبد القادر		عراقية		انثى		الاول		80.4		1996\1997

		4		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		خالدة عدنان معروف		عراقية		انثى		الاول		77.22		1996\1997

		5		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		عبير عدنان معروف		عراقية		انثى		الاول		76.14		1996\1997

		6		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		حنان محمد عبد الله		عراقية		انثى		الاول		75.36		1996\1997

		7		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		اقبال حسين زغير		عراقية		انثى		الاول		73.86		1996\1997

		8		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		بشرى عباس علوان		عراقية		انثى		الاول		72.96		1996\1997

		9		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		رغد موسى عبد الرضا		عراقية		انثى		الاول		69.87		1996\1997

		10		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		امامة محمد عبد الامير		عراقية		انثى		الاول		69.72		1996\1997

		11		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نهلة سعدي حميد		عراقية		انثى		الاول		68.87		1996\1997

		12		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ضحى علي حسين		عراقية		انثى		الاول		68.14		1996\1997

		13		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		لمياء والي حسين		عراقية		انثى		الاول		67.52		1996\1997

		14		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ميسم ثامر صالح		عراقية		انثى		الاول		66.44		1996\1997

		15		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نهى رياض عبد العزيز		عراقية		انثى		الاول		66.35		1996\1997

		16		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		فاطمة محمد جاسور		عراقية		انثى		الاول		66.346		1996\1997

		17		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		علياء طعمة حاتم		عراقية		انثى		الاول		66.344		1996\1997

		18		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		استبرق جاسم محمد		عراقية		انثى		الاول		66.26		1996\1997

		19		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		رقية كاظم موسى		عراقية		انثى		الاول		65.94		1996\1997

		20		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		انعام طالب حسن		عراقية		انثى		الاول		65.1		1996\1997

		21		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		لمى عدنان ياسين		عراقية		انثى		الاول		64.64		1996\1997

		22		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		فاطمة حاشوش  عبد الله		عراقية		انثى		الاول		64.15		1996\1997

		23		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نسمة فاروق فاضل		عراقية		انثى		الاول		63.77		1996\1997

		24		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		انتصار صباح كاظم		عراقية		انثى		الاول		63.69		1996\1997

		25		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نجاح حسن طاهر		عراقية		انثى		الاول		63.11		1996\1997

				بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		اخلاض فاضل عودة		عراقية		انثى		الاول		62.84		1996\1997

		26		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		اماني محمد شعبان		عراقية		انثى		الاول		62.76		1996\1997

		27		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		فاضلة عبد الواحد حسن		عراقية		انثى		الاول		62.7		1996\1997

		29		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سفانة عزة جاسم		عراقية		انثى		الاول		61.79		1996\1997

		30		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نوال غالب عباس		عراقية		انثى		الاول		61.24		1996\1997

		31		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		هيفاء حسن جاسم		عراقية		انثى		الاول		61.13		1996\1997

		32		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		بان حميد حسن		عراقية		انثى		الاول		60.81		1996\1997

		33		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سهاد منير عبود		عراقية		انثى		الاول		60.1		1996\1997

		34		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		زهراء عبد الصمد عبد الله		عراقية		انثى		الاول		59.47		1996\1997

		35		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ضحى ابراهيم مهدي		عراقية		انثى		الاول		57.74		1996\1997

		36		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		لمياء عبد الامير عبود		عراقية		انثى		الاول		56.63		1996\1997

		37		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		انعام مظهر هادي		عراقية		انثى		الثاني		56.26		1996\1997

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1997/1996 /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		مها عبد الحميد حسين		عراقية		انثى		الاول		83.34		1996\1997

		2		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		لمى رزاق علي الدهان		عراقية		انثى		الاول		79.52		1996\1997

		3		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		رجاء حسين صالح		فلسطينية		انثى		الاول		77.25		1996\1997

		4		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		التفات نعيم عمران		عراقية		انثى		الاول		77.21		1996\1997

		5		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		ميادة اسعد موسى		عراقية		انثى		الاول		76.54		1996\1997

		6		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		زينب عيسى سلمان		عراقية		انثى		الاول		75.7		1996\1997

		7		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		دلال داود محمود		فلسطينة		انثى		الاول		75.616		1996\1997

		8		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		هدى كريم جواد		عراقية		انثى		الاول		75.2556		1996\1997

		9		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		اكرام كاظم هادي		عراقية		انثى		الاول		73.88		1996\1997

		10		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		زينة صبحي حسن		عراقية		انثى		الاول		73.84		1996\1997

		11		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		سيناء احمد علي		عراقية		انثى		الاول		72.66		1996\1997

		12		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		حليمة علي عيسى		عراقية		انثى		الاول		71.95		1996\1997

		13		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		بان علي مرهون		عراقية		انثى		الاول		71.6		1996\1997

		14		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		صبا ناطق عبود		عراقية		انثى		الاول		71.45		1996\1997

		15		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		زينب حميد حسين		عراقية		انثى		الاول		71.11		1996\1997

		16		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		هدى حسن غويلي		عراقية		انثى		الاول		70.7		1996\1997

		17		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		زينب فوزي محمد		عراقية		انثى		الاول		70.53		1996\1997

		18		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		منى عبد الحسين محسن		عراقية		انثى		الاول		70.5		1996\1997

		19		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		ماجدة عبد الحميد جاسم		عراقية		انثى		الاول		69.63		1996\1997

		20		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		بيداء عبد الحمزة مرزا		عراقية		انثى		الاول		69.39		1996\1997

		21		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		نسمة عبد الصاحب عكلة		عراقية		انثى		الاول		68.72		1996\1997

		22		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		رغد شكيب رشيد		عراقية		انثى		الاول		67.53		1996\1997

		23		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		اخلاص سلمان محمد		عراقية		انثى		الاول		67.69		1996\1997

		24		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		نغم عبد الرضا عبد الحسين		عراقية		انثى		الثاني		66.79		1996\1997

		25		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		شيماء عبد جبر		عراقية		انثى		الاول		65.8		1996\1997

		26		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		مي توفيق رشيد		عراقية		انثى		الاول		62.23		1996\1997
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		1		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		نغم موسى نعمة		عراقية		انثى		الاول		86.78		1996\1997

		2		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		انوار خليل فرج		عراقية		انثى		الاول		85.23		1996\1997

		3		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		نجلاء عيسى توفيق		عراقية		انثى		الاول		78.83		1996\1997

		4		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		انوار عبد الله مراد		عراقية		انثى		الاول		77.22		1996\1997

		5		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ميادة جاسم حمودي		عراقية		انثى		الاول		74.23		1996\1997

		6		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		صبيحة ياسر ردام		عراقية		انثى		الاول		73.86		1996\1997

		7		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		سمر حسين علوان		عراقية		انثى		الاول		72.23		1996\1997

		8		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		وداد زامل فليح		عراقية		انثى		الاول		71.97		1996\1997

		9		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		هند ابراهيم وهيب		عراقية		انثى		الاول		70.69		1996\1997

		10		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ثائرة عوديش يونان		عراقية		انثى		الاول		70.68		1996\1997

		11		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		سمر نصيف جاسم		عراقية		انثى		الاول		69.89		1996\1997

		12		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		اميرة سامي ناجي		عراقية		انثى		الاول		69.25		1996\1997

		13		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		رانيا فوزي رشيد		عراقية		انثى		الاول		68.55		1996\1997

		14		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		منال حسن عبيد		عراقية		انثى		الاول		68.24		1996\1997

		15		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		سراب عبد الزهرة محمد		عراقية		انثى		الاول		67.99		1996\1997

		16		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ميسون محمد مهدي		عراقية		انثى		الاول		66.84		1996\1997

		17		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		رويدة حازم حسن		عراقية		انثى		الاول		65.47		1996\1997

		18		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		نسرين طارق عطية		عراقية		انثى		الاول		65.55		1996\1997

		19		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		منى صاحب عبد الامير		عراقية		انثى		الاول		64.52		1996\1997

		20		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		هيام ابراهيم عبود		عراقية		انثى		الاول		64.48		1996\1997

		21		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		انوار عباس حميد		عراقية		انثى		الاول		64.36		1996\1997

		22		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		لمى رعد ياسين		عراقية		انثى		الاول		64.21		1996\1997

		23		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		مياسة عزيز هادي		عراقية		انثى		الاول		64.19		1996\1997

		24		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		وجدان عبد علي عبود		عراقية		انثى		الثاني		63.95		1996\1997

		25		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		حميدة عبد الزهرة خلف		عراقية		انثى		الاول		63.77		1996\1997

		26		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		نادية محمد كريم		عراقية		انثى		الاول		63.76		1996\1997

		27		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		تاميم شنشول حبيب		عراقية		انثى		الاول		63.54		1996\1997

		28		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		سولاف علي خان		عراقية		انثى		الثاني		63.16		1996\1997

		29		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ابتسام عبد الزهرة تايه		عراقية		انثى		الاول		63.14		1996\1997

		30		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		اسراء جاسم حمادي		عراقية		انثى		الاول		62.86		1996\1997

		31		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		زينب عبد الهادي هنيب		عراقية		انثى		الثاني		61.58		1996\1997

		32		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		زينب دوحي جبر		عراقية		انثى		الاول		61.32		1996\1997

		33		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ابتسام ريسان جابر		عراقية		انثى		الاول		61.26		1996\1997

		34		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		سمر محمد كاظم		عراقية		انثى		الثاني		60.98		1996\1997

		35		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ايناس عباس محمد حميد		عراقية		انثى		الاول		60.93		1996\1997

		36		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		صبيحة حسوني جابر		عراقية		انثى		الاول		60.39		1996\1997

		37		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		هدى هاشم مهدي		عراقية		انثى		الثاني		59.39		1996\1997

		38		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		فاطمة شوكت ابراهيم		عراقية		انثى		الثاني		59.3		1996\1997

		39		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ايمان عواد جابر		عراقية		انثى		الثاني		59.36		1996\1997

		40		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		سعاد عبد الزهرة شاكر		عراقية		انثى		الاول		58.87		1996\1997

		41		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ثمينة جبار عودة		عراقية		انثى		الثاني		58.81		1996\1997

		42		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		اطياف نزار عبد الحسن		عراقية		انثى		الثاني		58.78		1996\1997

		43		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		سوزان خالد حسوني		عراقية		انثى		الاول		57.54		1996\1997

		44		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		سهاد حسن جواد		عراقية		انثى		الثاني		57.49		1996\1997

		45		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		الاء عباس حميدي		عراقية		انثى		الثاني		57.25		1996\1997

		46		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		الهام عيسى عبد الكريم		عراقية		انثى		الثاني		56.82		1996\1997

		47		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		جنان جاسم محمد		عراقية		انثى		الثاني		56.58		1996\1997
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		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		جنان برهان علوان		عراقية		انثى		الاول		82.77		1996\1997

		2		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		رسالة رزوقي حسين		عراقية		انثى		الاول		79.86		1996\1997

		3		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		نادية سعد محمود		عراقية		انثى		الاول		77.66		1996\1997

		4		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		لينا عبد الحميد امين		عراقية		انثى		الاول		73.89		1996\1997

		5		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		اسماء حسين علي		عراقية		انثى		الاول		73.69		1996\1997

		6		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		سارة قحطان سليمان		عراقية		انثى		الاول		73.6		1996\1997

		7		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		اعياد حميد عاجل		عراقية		انثى		الاول		73.14		1996\1997

		8		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		امال صاحب علي		عراقية		انثى		الاول		71.89		1996\1997

		9		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		اسماء مهنا  داغر		عراقية		انثى		الاول		68.62		1996\1997

		10		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		هديل محمد حميد		عراقية		انثى		الاول		68.52		1996\1997

		11		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		سحر منفي احمد		عراقية		انثى		الاول		68.9		1996\1997

		12		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		شيماء صالح مجهول		عراقية		انثى		الاول		68.3		1996\1997

		13		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ريه كيطان عبود		عراقية		انثى		الاول		67.8		1996\1997

		14		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		انتصار مهدي احمد		عراقية		انثى		الاول		66.43		1996\1997

		15		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		سلوى رمزي حنا		عراقية		انثى		الاول		65.19		1996\1997

		16		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ندى ضياء محمد		عراقية		انثى		الاول		65.07		1996\1997

		17		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ايناس مغيني عبد النبي		عراقية		انثى		الاول		64.56		1996\1997

		18		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		سكينة علي رضا		عراقية		انثى		الاول		64.53		1996\1997

		19		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		انعام خضير طه		عراقية		انثى		الاول		63.9		1996\1997

		20		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		منى كامل صبري		عراقية		انثى		الاول		63.62		1996\1997

		21		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		عتاب عباس عبود		عراقية		انثى		الاول		63.51		1996\1997

		22		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		افراح محسن موسى		عراقية		انثى		الاول		63.11		1996\1997

		23		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		رقية احمد ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		62.68		1996\1997

		24		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		رباب عدنان مكي		عراقية		انثى		الاول		62.34		1996\1997

		25		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		اسراء فاضل علوان		عراقية		انثى		الاول		58.21		1996\1997

		26		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ابتسام غازي شنته		عراقية		انثى		الاول		57.81		1996\1997

		27		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		رند رياض علاء الدين		عراقية		انثى		الاول		57.74		1996\1997

		28		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		فائقة محمد فليح		عراقية		انثى		الاول		54.68		1996\1997

		29		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ليلى حسن سلمان		عراقية		انثى		الاول		54.29		1996\1997

		30		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ابتسام محسن علي		عراقية		انثى		الاول		53.1		1996\1997
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		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		هند فاضل عليوي		عراقية		انثى		الاول		79.67		1996\1997

		2		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		نغم طه مهدي		عراقية		انثى		الاول		78.42		1996\1997

		3		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		هناء فليح علي		عراقية		انثى		الاول		76.68		1996\1997

		4		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		سهى عباس ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		72.89		1996\1997

		5		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		عذوبة برهان احمد		عراقية		انثى		الاول		72.49		1996\1997

		6		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		بيداء عبد الله احمد		عراقية		انثى		الاول		72.16		1996\1997

		7		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		سناء كاظم شينور		عراقية		انثى		الاول		71.79		1996\1997

		8		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		سندس علي حمد		عراقية		انثى		الاول		69.57		1996\1997

		9		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		بشرى جواد كاظم		عراقية		انثى		الاول		67.73		1996\1997

		10		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		بسماء صبار وهيب		عراقية		انثى		الاول		67.26		1996\1997

		11		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		ليلى محمد صالح		عراقية		انثى		الاول		67.03		1996\1997

		12		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		سفيرة كريم ثامر		عراقية		انثى		الاول		66.65		1996\1997

		13		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		هدى عاتي خلف		عراقية		انثى		الاول		66.25		1996\1997

		14		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		حوراء عبد الرزاق عباس		عراقية		انثى		الاول		65.42		1996\1997

		15		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		تارا نزار جلال		عراقية		انثى		الاول		65.32		1996\1997

		16		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		وردة شاكر محمود		عراقية		انثى		الاول		65.11		1996\1997

		17		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		زينب عليوي شكير		عراقية		انثى		الثاني		64.9		1996\1997

		18		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		اقبال عبد الله عبد علوان		عراقية		انثى		الثاني		64.73		1996\1997

		19		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		عبير جعفر عبد الرضا		عراقية		انثى		الاول		64.21		1996\1997

		20		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		مريم عباس ناجي		عراقية		انثى		الاول		64.14		1996\1997

		21		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		رقية جواد كاظم		عراقية		انثى		الاول		63.26		1996\1997

		22		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		نبراس عبد الامير حسين		عراقية		انثى		الثاني		63.17		1996\1997

		23		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		وفاء عمر حسن		اردنية		انثى		الثاني		63.09		1996\1997

		24		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		انتصار محي صالح عثمان		عراقية		انثى		الاول		62.64		1996\1997

		25		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		ضحى عبد الحر علي		عراقية		انثى		الثاني		62.4		1996\1997

		26		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		الاء عبد الحميد عبد الرحيم		عراقية		انثى		الثاني		61.52		1996\1997

		27		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		الهام عبد الحسن الخاني		عراقية		انثى		الثاني		60.71		1996\1997

		28		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		بدراء محمد عمران		عراقية		انثى		الثاني		59.89		1996\1997

		29		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		زينب رحيم سدخان		عراقية		انثى		الثاني		59.89		1996\1997

		30		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		لمى عباس علي		عراقية		انثى		الثاني		59.26		1996\1997

		31		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		افتكار حسن حمد		عراقية		انثى		الاول		58.5		1996\1997

		32		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		وسام محسن عكار		عراقية		انثى		الثاني		58.28		1996\1997

		33		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		لبنى محمد حسن		فلسطينية		انثى		الثاني		58.21		1996\1997

		34		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		لقاء خالد رحيم		عراقية		انثى		الثاني		57.64		1996\1997

		35		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		عذراء عباس عمران		عراقية		انثى		الثاني		56.9		1996\1997

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1997/1996 /  كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية  الدور الاول والثاني

		ت		الجامعة		الكلية		القسم		الاسم		الجنسية		الجنس		الدور الذي نجح فيه الطالب		المعدل		سنة التخرج		الملاحظات

		1		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		بلسم محمد محمد		عراقية		انثى		الاول		81.35		1996\1997

		2		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		ايمان هاشم عبد الرزاق		عراقية		انثى		الاول		76.19		1996\1997

		3		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		سحر صبيح حسن		عراقية		انثى		الاول		74.81		1996\1997

		4		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		نرجس هادي منصور		عراقية		انثى		الاول		73.3		1996\1997

		5		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		رباب حسام الدين اسماعيل		عراقية		انثى		الاول		71.11		1996\1997

		6		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		هيام علي  عوفي		عراقية		انثى		الاول		70.56		1996\1997

		7		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		عدوية عواد عباس		عراقية		انثى		الاول		70.54		1996\1997

		8		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		سهام ناصر حسين		عراقية		انثى		الاول		69.61		1996\1997

		9		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		نفيسة جبار كاظم		عراقية		انثى		الاول		69.26		1996\1997

		10		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		اسماء طارق حميد		عراقية		انثى		الاول		68.81		1996\1997

		11		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		فاتن عبد الواحد هديب		عراقية		انثى		الاول		68.8		1996\1997

		12		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		لمى عدنان عباس		عراقية		انثى		الاول		67.89		1996\1997

		13		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		رغد حميد صالح		عراقية		انثى		الاول		67.1		1996\1997

		14		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		بان خليل عيادة		عراقية		انثى		الاول		66.52		1996\1997

		15		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		هنادي ظاهر مجيد		عراقية		انثى		الاول		65.87		1996\1997

		16		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		عبير علي حسين		عراقية		انثى		الاول		65.1		1996\1997

		17		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		ذرة مهدي هاشم		عراقية		انثى		الاول		64.57		1996\1997

		18		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		امال عبد المنعم احمد		عراقية		انثى		الاول		64.33		1996\1997

		19		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		ريم حلمي سليمان		عراقية		انثى		الاول		64.31		1996\1997

		20		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		حميدة حبيب حسين		عراقية		انثى		الاول		63.66		1996\1997

		21		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		نبراس احمد يوسف		عراقية		انثى		الاول		63.21		1996\1997

		63,		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		هديل هادي كاظم		عراقية		انثى		الاول		62.21		1996\1997

		23		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		صبا عبد الكريم  علي		عراقية		انثى		الاول		62.03		1996\1997

		24		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		اسيل عبد سريح منصور		عراقية		انثى		الاول		61.51		1996\1997

		25		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		رحاب عبد القادر عبد الستار		عراقية		انثى		الاول		61.46		1996\1997

		26		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		براء حميد رشيد		عراقية		انثى		الاول		60.9		1996\1997

		27		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		لمى سلمان عبد		عراقية		انثى		الاول		60.81		1996\1997

		28		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		خولة عبد الرضا سالم		عراقية		انثى		الاول		60.75		1996\1997

		29		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		مها محسن عبد		عراقية		انثى		الاول		60.52		1996\1997

		30		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		احلام محمد زغير		عراقية		انثى		الاول		60.27		1996\1997

		31		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		سمر حسن جوري		عراقية		انثى		الاول		60.18		1996\1997

		32		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		اخلاص احمد محمد		عراقية		انثى		الاول		59.83		1996\1997

		33		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		ندى ريسان عبد الحسين		عراقية		انثى		الاول		59.65		1996\1997

		34		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		لمياء عبد المحسن مهدي		عراقية		انثى		الثاني		58.5		1996\1997

		35		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		سوسن هاشم عيسى		عراقية		انثى		الثاني		58.21		1996\1997

		36		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		عبير عبد الغفار كاظم		عراقية		انثى		الاول		57.19		1996\1997

		37		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		غادة جليل طاهر		عراقية		انثى		الثاني		55.53		1996\1997
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