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المالحظات
٩٢٫١٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنوال فاضل عباس اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
٩٢٫٠٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمیساء حسام جابراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
٨٨٫٤٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةبتول عاصم  حمید اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
٨٨٫١٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةوسن محمد جعفر اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
٨٧٫١٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسارة شاكر محمود اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
٨٤٫١٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاریج عبد الھادي جبار اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
٨٢٫٤٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدى ھادي خلیل اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
٨٠٫٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةالھام حسین كریدي اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
٨٠٫٤٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةلمى حسن محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
٧٩٫٠٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسناء الزم حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
٧٧٫٩٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسالفھ ثامر حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
٧٥٫٧٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء كاظم جبراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
٧٥٫٦٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةوسن حسین كیفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
٧٥٫٢٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدف غالب علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
٧٥٫٠٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةعبیر ھادي صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
٧٤٫٦٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسندس فاضل  عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
٧٣٫٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنادیة محسن حساماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
٧٣٫٥١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسرى قحطان حمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
٧٣٫٣٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسھیر فالح عبد الرزاقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
٧٣٫٣٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنغم حسام سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
٧٣٫٢٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةلینا عبد الجبار عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
٧٢٫٩٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةعذراء سعدون عبد الغنياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
٧٢٫٩٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدى جمیل عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
٧٢٫٨٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسوسن كاظم شنیوةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
٧١٫٩٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةوردة علي محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
٧١٫٧٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنوال علي ھاشماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
٧١٫٢٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسحر ریاض خلیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
٧١٫٠٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةوئام تقي فیصلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
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٧٠٫٨٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةایمان احمد زیداناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
٧٠٫٦٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسعاد مھدي صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
٧٠٫٤٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةعایدة عادل تومااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
٧٠٫٢٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدى ھاشم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
٦٩٫٧٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب ویش حریفشاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
٦٩٫٧٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھناء ھاشم جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
٦٩٫٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرنین یحیى محمد صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
٦٩٫١٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةانتصار عبد اللطیف عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
٦٩٫١٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسماء عبد المجید غفورياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
٦٩٫٠٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسناء جبار محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
٦٨٫٩٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةبان كاظم عبد الرحمناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39
٦٨٫٨٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفریال حسین عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40
٦٨٫٥٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینة عامر علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41
٦٨٫٣٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرواء علي عبد اهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42
٦٨٫١٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنیران صبري مجیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43
٦٨٫١٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرغد عبد المجید سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44
٦٨٫١٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب عبد محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45
٦٧٫٩٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء جلیل عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46
٦٧٫٤٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسیل جعفر عبد الكاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47
٦٧٫٣٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةبان عبد الجبار حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48
٦٦٫٨٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسجى غازي مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد49
٦٦٫٨١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء مكي كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد50
٦٦٫٠٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةلمى جبار عجیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد51
٦٥٫٩٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةبشرى واحد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد52
٦٥٫٧٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرواء محسن علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد53
٦٥٫٠٢١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةرغد محمود علواناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد54
٦٤٫٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةتغرید عالء حمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد55
٦٤٫٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةامنیة كریم عبد الرحمناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد56
٦٤٫٤٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسیل سعدي موسىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد57
٦٣٫٢١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشذى عبد الخالق مجیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد58
٦٣٫٢١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفاطمة محمد شكحاناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد59
٦٣٫٠٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسحر محمد غنياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد60



٦٣٫٠٤١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةشیماء صباح اسماعیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد61
٦٢٫٤٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھند كریم سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد62
٦٢٫٤٥١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةایة  سعدون حمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد63
٦٢٫٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب ضیاء محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد64
٦١٫٩٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء مھدي صبرياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد65
٦١٫٦٧١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاسماء جابر لفتةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد66
٦١٫٤٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةالھام فاضل مصلحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد67
٦١٫٣٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسراء احمد سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد68
٦١٫٣٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسماء غسان محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد69
٦٠٫٩١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب حسین شكراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد70
٦٠٫٧٩١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةشروق صبیح جمعةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد71
٥٩٫٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرانیة ذیاب محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد72
٥٨٫٩٤١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةایمان كریم عبد اهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد73
٥٨٫٣٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھناء جبار محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد74
٥٨٫٢٣١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةلمى سعید مجیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد75
٥٨٫٠٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسلمى علي خلف اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد76
٥٧٫٩٢١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاسراء عبد اهللا جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد77
٥٧٫٠٣١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةفاتن محمد جبراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد78
٥٦٫٩١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةفاتن سلیم حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد79
٥٦٫٥٤١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةرواء حاتم عبد الرشیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد80
٥٤٫٧٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرغد عامر موسىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد81
٥٢٫١٢١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةعفراء كریم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد82
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٨١٫٩٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةبلسم عبد الرسول وحیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٨١٫٤٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء نجم عبد اهللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٨١٫٣٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةبشرى محمود ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
٨٠٫١٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسندس محمد خلفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٧٩٫٤٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةعذراء  كاظم حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
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٧٩٫٤٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرقیة نعیم یونساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٨٫٥٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرغد متعب مطروداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٥٫٧١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسعاد نجم لعیبياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٥٫٦٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء سعدي شھاباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٥٫٤٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةانعام شجاع سعیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٤٫٣٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسامیة حمود خلفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
٧٤٫١٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفریال دینار علواناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٤٫٠٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاالء زیدان خلفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٣٫٦٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةخولة عبید كزاراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٢٫٥١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةجنان یاسر عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧١٫٩٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسراء عودة جویراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٧١٫٨٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنجالء عمار عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٧١٫٤٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةبیداء مولود اسماعیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٧١٫٤٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاریج علي حمزةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٠٫٥١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةجواھر عزیز صنكوراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٩٫٨٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسیا عبد الباقي عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٩٫٢٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةجنان شوقي شاكراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٨٫٧١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء عبد راشداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٨٫٤٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء محمد عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٨٫١٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةافراح عباس كریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٨٫٠٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفرح غانم صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنادیة حسن خلفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٧٫٩١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفاطمة محمد عیسىاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٧٫٨٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةامیرة عبد راضياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٧٫٧٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةانتصار خلف عبد اهللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٦٫٥٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةتیماء عبد المنعم عبوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٦٫١٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةوداد فاضل محمد رضااللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٦٫٠٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةبثینة موحان نعمةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٦٫٠١١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةشیماء ھاشم علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٥٫٩٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةیاسمین عاشور یونساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٥٫٨٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنادیة صالح داوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٥٫٧٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةانعام سلیمان حاتماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٧



٦٥٫٥٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسراء فیصل خلباصاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٥٫٣٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةبوسكل صبر محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٥٫٣١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةعواطف محمد وحیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٥٫١٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةساجدة عبد اهللا خضیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٥٫١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاماني علي حمزةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٥٫٠٧١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةسناء زیدان جرساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٥٫٠٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء شاكر عودةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٤٫٦٦٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمھا عبد الوھاب عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٤٫٦٦٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنھایة كامل قادراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٤٫٥٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمریم ھاشم حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٤٫٤٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفرات یونس عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٤٫٤٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفاطمة سعیدي یاسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٤٫٣٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةجنان خالد ماھوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٤٫٢١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةانوار صادق علواناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٤٫١٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةدنیا خضیر وھاباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٤٫١٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء عبد اهللا محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٤٫١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسعاد محمود عبد الكریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٣٫٦٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسھاد سلمان جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٣٫٢٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةتماضر ابریسم حطحوطاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٣٫١٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةندى سلیم نعمةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٧
٦٢٫٧٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسعاد محسن شتیوياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٨
٦٢٫٧١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةخدیجة انور خضیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٢٫٥١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسامة رشید جواداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٢٫٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھناء حسن سلطاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٢٫٢٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةازھار علي كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٢٫٢٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنادیة عبد رحمةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦١٫٨٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسؤدد  عبد االئمة جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦١٫٦٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفیدان بكتاش ولياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٥
٦١٫٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمنى نعمة عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٦
٦١٫٢٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةانتصار ھادي جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٧
٦٠٫٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةالھام كریم صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٨
٦٠٫٧٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنداء سبتي جبارةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٩



٦٠٫٧٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةامل فاضل عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٠
٦٠٫٢٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسلوى راضي دغشاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧١



٦٠٫٢٣١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةوفاء محمود صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٢
٦٠١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةخالدة عیسى نادراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٣
٥٩٫٦٨١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةرباب جاسم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٤
٥٩٫٤٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةصبا علي حمیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٥
٥٨٫٧٧١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةسھاد مجید درویشاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٦
٥٨٫٤٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةافراح علي جابراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٧
٥٨٫٣١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةساكار جبار وھاباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٨
٥٨٫٢٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفاطمة علي عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٩
٥٧٫٦٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةایمان عبد العالي مھدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٠
٥٧٫٦٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمیسون طاھر محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨١
٥٧٫٣٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرغد جبار ناجياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٢
٥٣٫٤٧١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةلقاء جاسم عبد الزھرةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٣
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المالحظات

٨٤٫٧٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةلمیاء راشد حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٨٣٫٨٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةانوار ناصر حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٨٢٫٧٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنجالء عبد الكریم خلیفةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٨١٫٧٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسراء عبد علوانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
٧٩٫٣٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفرات طالب لھمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٧٨٫٢٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنجالء مزھر عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٧٧٫٧٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء محمد حمزةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
٧٧٫٤٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاھداف حسین ناصرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
٧٧٫٣١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاسماء ھیثم احمد حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

٧٦٫٥٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرنا فوزي محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٦٫٣٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةروال بسام عبد الرزاقالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
٧٦٫٢٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسعدیة حمادي مزعلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٦٫١٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسعاد  ھاشم بدايالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٦٫٠٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسجى یحیى داودالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٥٫٧٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب فاھم عبد الواحدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
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٧٥٫٧٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھناء عبد اهللا عبیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٥٫٢٢٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنادیة حمزة محسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٥٫٢٢١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفخریة محمود عبیسالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٤٫٨٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاالء عبد اهللا رحیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٤٫٧١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشفاء رشید محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٤٫٥٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةعبیر خلف صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٤٫٢٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةغیداء فاضل حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٤٫٢٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسراء جبار حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٣٫٤٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدیل محمد خضیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٣٫٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمنال محمود صعبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٣٫٠٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةلمیاء ابراھیم وھابالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
٧٢٫٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء طارق محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧٢٫٧٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء فاضل عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧٢٫٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء مبدر عیدانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧٢٫٥٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةلمیاء عیاد محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧١٫٨٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفاطمة عمران موسىالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
٧١٫٧٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشروق مجید محیبسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧١٫٧٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسراء حسین حیدرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣
٧١٫٦٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسراب جبار خورشیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤
٧١٫٥٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةوفاء عزام نعمةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥
٧١٫٤١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفاتن عبد اهللا وھیبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٦
٧١٫١٢١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةھدى عباس كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧
٧٠٫٩٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسوزان خلیل ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨
٧٠٫٨١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةقبس صاحب احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩
٧٠٫٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرغد فاضل مظلومالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠
٧٠٫٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرائدة خضیر عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤١
٧٠٫١٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمنى ھاشم خضرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٩٫٧٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةبشرى علي عابدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٩٫٧٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةخلود ولید توفیقالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٩٫٥٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفلك حاتم احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٩٫٤٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنھایة جاسم ھاشمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٩٫٢١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسعاد صبحي احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧



٦٩٫١٦١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةدالیا عبد الھادي حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٩٫١١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاخالص رشید مطرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٩٫١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمنى عبد سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٩٫٠٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسیناء كاظم سعدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٩٫٠١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةتنسیم محمد دوازةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٨٫٩٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسندس حسین خضیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٨٫٨١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنبراس فلیح حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٨٫٦٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنھى عبد اللطیف خلفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٨٫٥٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمیسون جسام خلفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٨٫٥٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب ھادي جوادالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٧
٦٨٫٣٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةازھار ضاري حمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٨
٦٧٫٤٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشذى عبد االمام كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٧٫٤٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةابتسام محمود جوادالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٧٫٢٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسعاد اسماعیل نعمةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٦٫٩٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةایمان حمد جیادالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٦٫٩٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةایمان منصور حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦٦٫٩٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةوسن جواد عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦٦٫٨٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةصدى عادل عارفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٥
٦٦٫٨٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةصبا مھدي عبد الحسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٦
٦٦٫٧١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاحالم عمار لفتةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٧
٦٦٫٦٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنبیلة فاضل حاتمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٨
٦٦٫٤٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةافرح مجید حطحوطالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٩
٦٦٫٣٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسھیر عبد الكریم عبد االمیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٠
٦٦٫٣٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفداء شمسي عبد اللطیفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧١
٦٦٫٢٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةازھار حسن طعمھالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٢
٦٦٫١٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةعبیر عبد الكریم مطرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٣
٦٥٫٨٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاشواق علي شعالنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٤
٦٥٫٦٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرواء صبحي عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٥
٦٥٫٦٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةلیلى ھاشم یاسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٦
٦٥٫٦١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةحنان عبید خزعلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٧
٦٥٫٥٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسراء علي جوادالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٨
٦٥٫٤٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمیادة  جندیل عبیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٩



٦٥٫١٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةجنان  ناصر حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٠
٦٥٫٠٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةحوراء سعد ضیاءالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨١
٦٥١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةازھار عباس شمھالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٢
٦٤٫٨١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاوان نور الدین مجیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٣
٦٤٫٥٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمنال محمد ثامرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٤
٦٤٫٤٦١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةمنى حسن حتاجةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٥
٦٤٫٤١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةرجاء خمیس ابو اللیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٦
٦٣٫٤٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینة اسماعیل نوافالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٧
٦٣٫٢١١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةمیعاد حسین محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٨
٦٣٫١٩١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةشكریة عكلة معارجالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٩
٦٣٫٠٩١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةسامیة عباس فنديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٠
٦٢٫٢٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب لذیذ صكرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩١
٦٠٫٣٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةامیة عبد اهللا طلبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٢
٦٠٫١٢١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةسحر یاسین ناصرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٣
٥٩٫٢٤١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةازھار رحیم محسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٤
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٧٣٫٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنادیة حسین عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٧٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمروة جاسم محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٧٢٫٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنجاة صدام جبرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٧٢٫٥١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةریما بوبا خاجوالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٧٢٫٣١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةابتسام عبد الزھرة مریوشالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٧٢٫٢٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةالھام كریم رجبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٧٢٫٠٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینة یاسین رجبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٧١٫٨٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھناء خضیر عبد عونالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٧١٫٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدى ھاشم خضیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
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٦٧٫٥٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء ماجد محسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد36
٦٧٫٤٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةكوثر كاظم كعیبرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد37
٦٧٫٠٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةافراح محمد ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد38
٦٦٫٩٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشروق كاظم عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد39
٦٦٫٧٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسھاد جبار عبدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد40
٦٦٫٧٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةبشرى سلمان محمد عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد41
٦٦٫٣٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء یوسف عاصيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد42
٦٦٫١٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةجنان وحید فرھودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد43
٦٦٫١٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسندس  صبحي عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد44
٦٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةجمیلة احمد بھرامالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد45
٦٥٫٧٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفاتن عالوي احمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد46
٦٥٫٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء رزاق فاضلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد47
٦٥٫٥٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشفاء زویر سھیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد48
٦٥٫٢٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةدالیا غانم احمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد49
٦٥٫١٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسندس محمد ناصرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد50
٦٤٫٥٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفریقھ فضالة كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد51
٦٤٫٢٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةجنان سعید محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد52
٦٤٫١١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاقبال كریم عالويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد53
٦٤٫٠١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةالھام فرج عبیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد54
٦٣٫٧٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھند جادر كمرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد55
٦٣٫٤٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةانتصار عباس جبارالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد56
٦٣٫٢٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةضمیاء عبد كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد57
٦١٫٩٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةلبنى احمد عبد اهللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد58



٦١٫٧٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشونم علي محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد59
٦١٫١١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةتارة كامل عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد60
٦٠٫٢١١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةسھام ھاشم  جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد61
٥٩٫٨٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةغفران عبد الحسین فلیحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد62
٥٩٫٧٦١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةجھینة مجید عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد63
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٨٤٫٢٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةبتول مالك عباسعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد1
٧٩٫٣٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةابتھال جاسم محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد2
٧٥٫٧٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمنى ھلول حسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد3
٧٥٫٧٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةلمیاء جاسم حماديعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد4
٧٤٫٢٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھدى كریم ابراھیمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد5
٧٢٫١٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسناء لفتة غشیمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد6
٧١٫٦٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھدى محمد عویدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد7
٦٨٫٩١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاالء محمد كاظمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد8
٦٧٫٩١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاسراء ابراھیم خضیرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد9
٦٧٫٣٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةزینة شیر فرجعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد10
٦٥٫١٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةكرامة عبد الوھاب احمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد11
٦٢٫٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنسرین لفتة ھاملعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد12
٦١٫٩٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةكوثر حسوني شكاحعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد13
٥٩٫٩٣١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىالعراقیةفلیحة حسن شنتةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد14
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٨٦٫٢٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھناء رشید عبداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
٨٢٫٠٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةباھرة محمود جعفراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
٧٧٫٩٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسھام محسن مویلحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
٧٧٫٥٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةوداد ابراھیم محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤
٧٦٫٧٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاسرار  سعدون  مجیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
٧٥٫٢١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاسیا محسن علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
٧٤٫٤٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةوسن فالح حسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
٧٤٫٤٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةزینة عبد العظیم عبد الحسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
٧٣٫٣٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةایناس اسماعیل ادھماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
٧٣٫١٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاشراق جھاد خضیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٣٫٠٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشیماء حسین كاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١
٧٢٫٩٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةكرمل حسن عادلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٢٫١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةرقوان حمود شناناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣
٧١٫٩٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةبشرى طاھر عبد اهللاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤
٧١٫٨٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشھالء جلیل علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥
٧١٫٦٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاالء عارف حمزةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٠٫٦٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسنابل ثعبان سلماناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٩٫٥٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةعبیر سامي ھاشماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٩٫٤٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسندس عباس  محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٩٫٣٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةزینة صالح الدین اسماعیلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٩٫١٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةریا عادل ناصراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٩٫١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةزینا خضیر عباساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٨٫٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمھا محمد نافع علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٨٫٥٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةرنا فاضل عباساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٨٫٢٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھالة احمد محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٨٫١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشیماء حمید عبداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦٧٫٦٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةعلیاء حسین كاطعاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٧٫٣٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاحالم عبد علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٧٫٠١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةوئام كریم عبد اهللاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٦٫٨٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةبتول مجھول غازياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٥٫٣٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشیماء خلیل ناصراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٥٫٢٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةریا خلیل كاطعاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٢



٦٥٫١٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسنان عدنان حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٤٫٧٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةزینب عبد الكاظم علواناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٣٫٠٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسمر جعفر عیسىاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٢٫٧٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمیساء فضل كاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٢٫٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةساھرة جبر محسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٢٫١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمھا سامي جاسماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦١٫٩٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنغم صباح ھادياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦١٫٨١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىالعراقیةھدى رعد ھاشماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦١٫٨١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىالعراقیةھدى عدنان سلیماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤١
٦١٫٧٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةكفاء سعید عبد اهللاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦١٫٤٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسھا حسن محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٠٫٧١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىالعراقیةعائدة خمیس احمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٠٫٦٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةالھام وھام حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٠٫٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسوسن نجم كاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٠٫٤٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشیماء ابراھیم محموداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٠٫٣٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنجالء حسین رضااالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٨
٥٩٫٩١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةابتسام  علیوي عبیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٩
٥٩٫٥٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةندى عبد الكریم صاحباالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥٠
٥٩٫٥١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىالعراقیةافراح كامل عنازاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥١
٥٩٫٣٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةایام  عبد االمیر عزیزاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥٢
٥٨٫٨٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاردال  رعد عبد الكریماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥٣
٥٨٫٦٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاخالص زامل  زغیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥٤
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٨٣٫٦٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاالء عبد الرزاق محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1
٨٢٫٥٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھبة نافع جعفرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2
٧٩٫٩٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمنال نھاد  سعیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3
٧٨٫٤٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةجنات علي محسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4
٧٧٫٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمیادة عبد المنعم عبد الحسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5
٧٣٫٦٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةرونق  یوسف مصطفىریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6
٧٢٫١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةافتخار ضیاء نافعریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7
٧٢٫٠٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةختام  كریم جبرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8
٧٠٫٩٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةریا حمزة جبوريریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9
٧٠٫٧٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةعزة عبد  الرزاق حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10
٧٠٫٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةرشا حسین حامدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11
٦٩٫٦٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةثریا عبد العال محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12
٦٩٫١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةبشرى عبد السادة نزارریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13
٦١٫٦٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاالء احمد حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد14
٥٩٫٦٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنبراس مثنى یاسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد15
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٧٦٫٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةتماضر عارف ابراھیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد1
٧٥٫١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةایمن ھشام عبد الواحدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد2
٧٤٫٢٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرجاء كامل منصورالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد3
٧٣٫٣٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء عبد االمیر علیويالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد4
٧٣٫١٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنغم داخل حنتوشالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد5
٧٢٫٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةازھار عباس علوانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد6
٧٠٫٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةبسعاد علي حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد7
٧٠٫١٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةایمان عبد مسلم عبد الحسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد8
٦٨٫٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةامنیات عدنان حسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد9
٦٨٫٢٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمنتھى یوسف  عبد اهللالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد10
٦٦٫٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسكینة حسین عليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد11
٦٥٫٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةایمان شكر محمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد12
٦٤٫١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمھا عیسى احمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد13
٦٣٫٨٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةبشرى علي محمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد14
٦٣٫٣٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةطیبة لؤي عبد المنعمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد15
٦٣٫١٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزھرة حسین شیرانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد16
٦٢٫٩٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمنال فالح محمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد17
٦٢٫٨٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةانوار عبد الحسن عبد الرحیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد18
٦٢٫٨١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب عباس مھديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد19
٦٢٫١٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنوال سعود محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد20
٦١٫٩٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنبراس جاسم حاتمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد21
٦١٫٩٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدى علي عبد اهللالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد22
٦١٫٨٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةغازیة صالح عبد خلفالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد23
٦١٫٥٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةازھار محمد نعمانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد24
٦١٫٣٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمیادة ھاشم عبد الرزاقالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد25
٦١٫٣٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاالء عبد العزیز مجیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد26
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٦١٫٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدى طالب مجیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد27
٦٠٫٧٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةایناس عبد المحسن حسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد28
٦٠٫٤٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةوداد عیسى حمیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد29
٦٠٫٢٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفردوس كامل عليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد30
٥٩٫٣٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةلیلى علي حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد31
٥٩٫٢٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاشواق محمود شھابالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد32
٥٨٫٨٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسماء محمد عبد الحسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد33
٥٨٫٨٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاكرام زكي ناجيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد34
٥٨٫٧٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفاطمة محسن عبد اهللالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد35
٥٧٫٣١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةیسرى عبد الحسن لعیبيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد36
٥٧٫٩٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةحفیظة ساجت فھدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد37
٥٧٫٧٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةایمان عبد الجبار ھاديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد38
٥٧٫٧٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةضمیاء بدیع محمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد39
٥٧٫٤١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةعدویة ماضي جبرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد40
٥٧٫٢٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدیل عبد الستار محمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد41
٥٧٫٢٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسعاد عبد الحر عليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد42
٥٧٫١٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةوداد تركي فخريالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد43
٥٧٫٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةتركان سعد اهللا عبد اهللالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد44
٥٦٫٢٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةحنان عطا ابراھیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد45
٥٦٫١٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرجاء جاسم محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد46
٥٦٫٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةدنیا احمد داودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد47
٥٦٫١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسترالیا رسن سالمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد48
٥٥٫٨٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرویدة سمین وھابالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد49
٥٥٫١٢١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةامل احمد محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد50
٥٥٫٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةلیلى حنظل نعمةالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد51
٥٤٫٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنرجس جبار سالمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد52
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٧٨٫٢٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاشراق جمال محمودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١
٧٧٫٩٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشیماء اسماعیل كاظمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢
٧٦٫٧٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةغفران خالد رشیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣
٧٦٫٧٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةرفاء طھ اسماعیلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤

٧٥٫١٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسناریاعباس  جعفرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥
٧٤٫١١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشیماء جاسم حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٣٫٥٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةذكرى فالح  حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٣٫١٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشیماء مجید حمیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٢٫٣٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةالس صالح عبدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٩
٧١٫٠٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةایناس كنعان  نادرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٠٫٧٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسوسن محمد عبیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١١
٧٠٫٠٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاقبال عیدان داودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٢
٦٩٫٤٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسفانة یاسین احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٣
٦٩٫٤٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمیسون سھیل احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٩٫٣٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةایناس فؤاد عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٨٫٧٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةحنان عبد الرزاق كاطععلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٨٫٣٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةزینة مامو ایلیاعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٨٫٣١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةعلیاء ستار جبارعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٧٫٩٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمنار احمد عبدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٦٫٩٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةلمیس طارق عبد عونعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٦٫٢٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاالء سامي شریفعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٦٫٢٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةرنا علي غالبعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٥٫٦٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةدینا ناجي حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٥٫٥٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةكفاح شواي مریھیجعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٥٫٢٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةرنا ابداعي غریبعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٥٫١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشذى ولید مجیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٥٫٠٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةامال نوزاد حمیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٤٫٨٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشبعاد كریم عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٤٫٧٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھیام سلمان صالحعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٤٫٧٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةازھار جاسم محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٤٫٤٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةلما جواد عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٣٫٨٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھدى خلیل محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٣٫٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةزینة شمعون یاقوعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٣

٦٣٫٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةتضامن حسین علوانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٤

٦٣٫٢٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسعاد  شھید علیويعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٥

٦٣٫١٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةلمیس نوري حمیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٦

٦٢٫٩٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمرام محمد حسن عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٧

٦٢٫٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھناء عبد الحسین محسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٨

٦٢٫٢٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةانتصار عطیة عیسىعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٩

٦٢٫٢٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھدیل حامد سویدانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٠٫٨١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسناء انور شاكرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٠٫٧٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةخالدة احمد زعنونعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٠٫٢٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةایناس حمید حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٥٩٫٨٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةایناس عبد الكاظم عبدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٥٩٫٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةایمان مبارك صالحعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٥
٥٩٫٧٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشذى نوري ابراھیمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٥٩٫٧٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةابتسام راضي حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٥٩٫٤٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشیماء كمال قاسمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٥٩٫٣٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةعذراء عبد الخالق حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٥٥٫٢٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةالھام عادل احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥٠
٥٤٫٣٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاشواق طالب عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥١
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٨٥٫٣٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةبشرى ھاشم حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد1
٨٠٫٨٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء صالح مھديالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد2
٧٣٫٨٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنغم یاسین احمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد3
٧٣٫٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةلیلى یوسف اوراھاالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد4
٧٢٫٢١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسماء عدنان لفتھالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد5
٧١٫٠٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةلقاء وجیھ یونسالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد6
٧٠٫٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةغیداء سعدون حسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد7
٧٠٫١٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسیناء فھد كاظمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد8
٦٩٫٦٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنوریة علي حمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد9
٦٩٫٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةوالء اومید حمیدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد10
٦٨٫٧٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء محمد عبودالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد11
٦٨٫٧٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمیادة حمید جبارالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد12
٦٨٫٠٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمھا حسن ھاديالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد13
٦٨٫٠٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسھاد حیاوي محسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد14
٦٧٫٤٦١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةوفاء زاید شمخيالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد15
٦٦٫٩٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةوسن علي موسىالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد16
٦٦٫٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةعلیاء حمود حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد17
٦٥٫٧٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةخیریة باجي عنیدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد18
٦٥٫٦٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاخالص فلیح حسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد19
٦٥٫٥٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب ضیاء محمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد20
٦٥٫٢٤١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةسھاد طارق ھاتفالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد21
٦٤٫٥٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرحاب عبد اهللا عبد العباسالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد22
٦٤٫٣٧١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاسوان كاظم خلفالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد23
٦٤٫١٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةایناس عبد الكاظم حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد24
٦٤٫٠٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرشا محمد عبد القادرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد25
٦٤٫٠٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاخالض احمد حسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد26
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٦٣٫٣٨١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةامنة عبد الواحد فلیحالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد27
٦٣٫١٨١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةجیھان سلمان دعیمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد28
٦٣٫١٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسھى علي نجمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد29
٦٣٫٠٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاورنك نجم الدین فتح اهللالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد30
٦٢٫٩٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب حسین حسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد31
٦٢٫٩١١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةتمارة منھل فریدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد32
٦٢٫٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةوسن قاسم مطلكالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد33
٦٢٫٤٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةناھدة طالب حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد34
٦٢٫١٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةوسناء عطیة خلفالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد35
٦٢٫٠٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب راضي ھلولالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد36
٦١٫٦٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسلوى ابراھیم حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد37
٦١٫٢٨١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةوسن محمد جواد حسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد38
٦٠٫٥٢١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاحالم فاضل حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد39
٦٠٫٤٦١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةبتول عبد زید زایدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد40
٦٠٫١٦١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةوھاد راشد عبد الحسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد41
٦٠١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنھاد ولید نجمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد42
٥٩٫٩٤١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاوراس سلمان محمد جوادالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد43
٥٩٫٧٧١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةھناء عبد الستار مولودالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد44
٥٩٫٦٢١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةشھالء  نوري براكالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد45
٥٩٫٤١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةكافي حسوني دویجالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد46
٥٩٫٣٥١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةمیثاق شاكرعبد االمیرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد47
٥٨٫٢١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةانوار حسین رحیلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد48
٥٧٫٧٣١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةنادیة عبد جبیرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد49
٥٦٫٣٨١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاحالم عبد الكریم عنینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد50
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٧٦٫١٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةلمیس فوزي حامدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١
٧٤٫٧٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةوالء عبد الكاظم فھدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢
٧٤٫٤٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینة عبد الرضا ھاديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣
٧١٫٩١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشفاء جمیل خلیلالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤
٧٠٫٩٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةانعام محمد بدیويالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٥
٧٠٫٨٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسمیعة جمعة خماسالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦
٧٠٫٢٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةایناس حمید شاكرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٧
٧٠٫٠٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرند قواطین فرحانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٨
٦٩٫٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنجالء رشید عباسالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٩

٦٨٫٤٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةلقاء فائق علیويالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٠
٦٧٫٣٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةعلیاء عصام محمد صبريالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١١
٦٧٫١٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب كریم عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٢
٦٦٫٧٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةبشرى رضا شاكرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٣
٦٦٫٤٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنجالء قاسم تعیبالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٤
٦٥٫٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنبراس حمید علوانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٥
٦٥٫٢٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةدیفان وجدي موسىالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٦
٦٥٫١٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنھى عبد الجلیل عمرانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٧
٦٤٫٨٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةانغام شاكر محمودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٨
٦٤٫٧٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھیام ھیثم محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٩
٦٤٫١٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنجاح جاسم محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٠
٦٣٫٦٦١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشھب معتصم زكيالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢١
٦٣٫٥٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةرنا علي احمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦٣،
٦٣٫٢٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةود ولید شھابالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٣
٦٣٫٠١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدى صالح ساميالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٤
٦٢٫٩٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةضحى محمد حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٥
٦٢٫٧١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةصبا مھدي خلیلالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٦

قائمة الخریجات  للعام الدراسي ١٩٩٨/١٩٩٧ /  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة  الدور االول والثاني



٦٢٫٢٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةجبرة صبارتعیبالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٧
٦٢٫٢٤١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسھاد جوزیف سلیمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٨
٦٢٫٠٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسیل خلیل یاسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٩
٦١٫٧٧١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةزھراء عدنان ھاشمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٠
٦١٫٣٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةنرمین محمد صالحالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣١
٦٠٫٨٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةانبثاق محمد صالحالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٢
٦٠٫٦٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةالھام فرحان عذابالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٣
٦٠٫٥٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةكریمة عبید احمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٤
٦٠٫٢٤١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةایناس حسین عمارالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٥
٦٠٫٢٢١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةفوزیة عبد اهللا محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٦
٥٩٫٨٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةشروق ھادي عبد الر ضاالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٧
٥٩٫٧٢١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةرقیة محي محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٨
٥٩٫٦٣١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةتغرید عبد الرزاق محمودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٩
٥٩٫٤٨١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةمیسون حامد رشیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٠
٥٩٫١١١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةسحر علي عبد العزیزالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤١
٥٨٫٨٣١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةشیماء محمد غیدانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٢
٥٨٫٦٩١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدى ناصر عزالالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٣
٥٨٫٥٣١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةكمیلة محمود اسماعیلالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٤
٥٦٫٨٥١٩٩٧/١٩٩٨االولانثىعراقیةكمیلة طھ باقرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٥
٥٦٫١١١٩٩٧/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةھند خضر حماديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٦
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		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1998/1997 /  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 الانكليزية		نوال فاضل عباس		عراقية		انثى		الاول		92.18		1997/1998

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ميساء حسام جابر		عراقية		انثى		الاول		92.05		1997/1998

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بتول عاصم  حميد		عراقية		انثى		الاول		88.47		1997/1998

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وسن محمد جعفر		عراقية		انثى		الاول		88.16		1997/1998

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سارة شاكر محمود		عراقية		انثى		الاول		87.16		1997/1998

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اريج عبد الهادي جبار		عراقية		انثى		الاول		84.18		1997/1998

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدى هادي خليل		عراقية		انثى		الاول		82.42		1997/1998

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		الهام حسين كريدي		عراقية		انثى		الاول		80.8		1997/1998

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لمى حسن محمد		عراقية		انثى		الاول		80.47		1997/1998

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سناء لازم حسن		عراقية		انثى		الاول		79.07		1997/1998

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سلافه ثامر حسن		عراقية		انثى		الاول		77.99		1997/1998

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء كاظم جبر		عراقية		انثى		الاول		75.72		1997/1998

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وسن حسين كيف		عراقية		انثى		الاول		75.63		1997/1998

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدف غالب علي		عراقية		انثى		الاول		75.22		1997/1998

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		عبير هادي صالح		عراقية		انثى		الاول		75.07		1997/1998

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سندس فاضل  عبد		عراقية		انثى		الاول		74.67		1997/1998

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نادية محسن حسام		عراقية		انثى		الاول		73.9		1997/1998

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سرى قحطان حميد		عراقية		انثى		الاول		73.51		1997/1998

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سهير فلاح عبد الرزاق		عراقية		انثى		الاول		73.36		1997/1998

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نغم حسام سعيد		عراقية		انثى		الاول		73.36		1997/1998

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لينا عبد الجبار عبد		عراقية		انثى		الاول		73.26		1997/1998

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		عذراء سعدون عبد الغني		عراقية		انثى		الاول		72.98		1997/1998

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدى جميل عبد		عراقية		انثى		الاول		72.94		1997/1998

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سوسن كاظم شنيوة		عراقية		انثى		الاول		72.82		1997/1998

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وردة علي محمد		عراقية		انثى		الاول		71.99		1997/1998

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نوال علي هاشم		عراقية		انثى		الاول		71.78		1997/1998

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سحر رياض خليل		عراقية		انثى		الاول		71.29		1997/1998

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		وئام تقي فيصل		عراقية		انثى		الاول		71.06		1997/1998

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ايمان احمد زيدان		عراقية		انثى		الاول		70.86		1997/1998

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سعاد مهدي صالح		عراقية		انثى		الاول		70.62		1997/1998

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		عايدة عادل توما		عراقية		انثى		الاول		70.48		1997/1998

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هدى هاشم محمد		عراقية		انثى		الاول		70.27		1997/1998

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب ويش حريفش		عراقية		انثى		الاول		69.77		1997/1998

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هناء هاشم جاسم		عراقية		انثى		الاول		69.72		1997/1998

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رنين يحيى محمد صالح		عراقية		انثى		الاول		69.2		1997/1998

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		انتصار عبد اللطيف عبد		عراقية		انثى		الاول		69.18		1997/1998

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسماء عبد المجيد غفوري		عراقية		انثى		الاول		69.14		1997/1998

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سناء جبار محمد		عراقية		انثى		الاول		69.08		1997/1998

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بان كاظم عبد الرحمن		عراقية		انثى		الاول		68.95		1997/1998

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فريال حسين عبد		عراقية		انثى		الاول		68.88		1997/1998

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينة عامر علي		عراقية		انثى		الاول		68.58		1997/1998

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رواء علي عبد الله		عراقية		انثى		الاول		68.39		1997/1998

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		نيران صبري مجيد		عراقية		انثى		الاول		68.17		1997/1998

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رغد عبد المجيد سعيد		عراقية		انثى		الاول		68.16		1997/1998

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب عبد محمد		عراقية		انثى		الاول		68.15		1997/1998

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء جليل عباس		عراقية		انثى		الاول		67.93		1997/1998

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسيل جعفر عبد الكاظم		عراقية		انثى		الاول		67.46		1997/1998

		48		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بان عبد الجبار حسين		عراقية		انثى		الاول		67.32		1997/1998

		49		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سجى غازي مهدي		عراقية		انثى		الاول		66.85		1997/1998

		50		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء مكي كاظم		عراقية		انثى		الاول		66.81		1997/1998

		51		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لمى جبار عجيل		عراقية		انثى		الاول		66.03		1997/1998

		52		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		بشرى واحد علي		عراقية		انثى		الاول		65.92		1997/1998

		53		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رواء محسن علي		عراقية		انثى		الاول		65.72		1997/1998

		54		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رغد محمود علوان		عراقية		انثى		الثاني		65.02		1997/1998

		55		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		تغريد علاء حميد		عراقية		انثى		الاول		64.6		1997/1998

		56		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		امنية كريم عبد الرحمن		عراقية		انثى		الاول		64.5		1997/1998

		57		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسيل سعدي موسى		عراقية		انثى		الاول		64.45		1997/1998

		58		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شذى عبد الخالق مجيد		عراقية		انثى		الاول		63.21		1997/1998

		59		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فاطمة محمد شكحان		عراقية		انثى		الاول		63.21		1997/1998

		60		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سحر محمد غني		عراقية		انثى		الاول		63.04		1997/1998

		61		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء صباح اسماعيل		عراقية		انثى		الثاني		63.04		1997/1998

		62		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هند كريم سلمان		عراقية		انثى		الاول		62.47		1997/1998

		63		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اية  سعدون حميد		عراقية		انثى		الثاني		62.45		1997/1998

		64		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب ضياء محمد		عراقية		انثى		الاول		62.2		1997/1998

		65		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شيماء مهدي صبري		عراقية		انثى		الاول		61.94		1997/1998

		66		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسماء جابر لفتة		عراقية		انثى		الثاني		61.67		1997/1998

		67		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		الهام فاضل مصلح		عراقية		انثى		الاول		61.44		1997/1998

		68		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء احمد سلمان		عراقية		انثى		الاول		61.38		1997/1998

		69		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسماء غسان محمود		عراقية		انثى		الاول		61.37		1997/1998

		70		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		زينب حسين شكر		عراقية		انثى		الاول		60.91		1997/1998

		71		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		شروق صبيح جمعة		عراقية		انثى		الثاني		60.79		1997/1998

		72		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رانية ذياب محمود		عراقية		انثى		الاول		59.7		1997/1998

		73		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		ايمان كريم عبد الله		عراقية		انثى		الثاني		58.94		1997/1998

		74		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		هناء جبار محمد		عراقية		انثى		الاول		58.33		1997/1998

		75		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		لمى سعيد مجيد		عراقية		انثى		الثاني		58.23		1997/1998

		76		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		سلمى علي خلف		عراقية		انثى		الاول		58.06		1997/1998

		77		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		اسراء عبد الله جاسم		عراقية		انثى		الثاني		57.92		1997/1998

		78		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فاتن محمد جبر		عراقية		انثى		الثاني		57.03		1997/1998

		79		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		فاتن سليم حسين		عراقية		انثى		الثاني		56.9		1997/1998

		80		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رواء حاتم عبد الرشيد		عراقية		انثى		الثاني		56.54		1997/1998

		81		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		رغد عامر موسى		عراقية		انثى		الاول		54.78		1997/1998

		82		بغداد		التربية للبنات		اللغة الانكليزية		عفراء كريم محمد		عراقية		انثى		الثاني		52.12		1997/1998

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1998/1997 /  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		بلسم عبد الرسول وحيد		عراقية		انثى		الاول		81.93		1997/1998

		2		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء نجم عبد الله		عراقية		انثى		الاول		81.49		1997/1998

		3		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بشرى محمود ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		81.39		1997/1998

		4		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سندس محمد خلف		عراقية		انثى		الاول		80.18		1997/1998

		5		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		عذراء  كاظم حسن		عراقية		انثى		الاول		79.44		1997/1998

		6		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رقية نعيم يونس		عراقية		انثى		الاول		79.42		1997/1998

		7		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رغد متعب مطرود		عراقية		انثى		الاول		78.59		1997/1998

		8		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سعاد نجم لعيبي		عراقية		انثى		الاول		75.71		1997/1998

		9		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء سعدي شهاب		عراقية		انثى		الاول		75.69		1997/1998

		10		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انعام شجاع سعيد		عراقية		انثى		الاول		75.46		1997/1998

		11		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سامية حمود خلف		عراقية		انثى		الاول		74.32		1997/1998

		12		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فريال دينار علوان		عراقية		انثى		الاول		74.15		1997/1998

		13		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		الاء زيدان خلف		عراقية		انثى		الاول		74.05		1997/1998

		14		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		خولة عبيد كزار		عراقية		انثى		الاول		73.68		1997/1998

		15		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		جنان ياسر عبد		عراقية		انثى		الاول		72.51		1997/1998

		16		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسراء عودة جوير		عراقية		انثى		الاول		71.97		1997/1998

		17		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نجلاء عمار عبد		عراقية		انثى		الاول		71.88		1997/1998

		18		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بيداء مولود اسماعيل		عراقية		انثى		الاول		71.46		1997/1998

		19		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اريج علي حمزة		عراقية		انثى		الاول		71.42		1997/1998

		20		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		جواهر عزيز صنكور		عراقية		انثى		الاول		70.51		1997/1998

		21		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسيا عبد الباقي عبد		عراقية		انثى		الاول		69.85		1997/1998

		22		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		جنان شوقي شاكر		عراقية		انثى		الاول		69.26		1997/1998

		23		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء عبد راشد		عراقية		انثى		الاول		68.71		1997/1998

		24		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء محمد عبيد		عراقية		انثى		الاول		68.49		1997/1998

		25		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		افراح عباس كريم		عراقية		انثى		الاول		68.17		1997/1998

		26		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فرح غانم صالح		عراقية		انثى		الاول		68.08		1997/1998

		27		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نادية حسن خلف		عراقية		انثى		الاول		68		1997/1998

		28		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فاطمة محمد عيسى		عراقية		انثى		الاول		67.91		1997/1998

		29		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اميرة عبد راضي		عراقية		انثى		الاول		67.82		1997/1998

		30		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انتصار خلف عبد الله		عراقية		انثى		الاول		67.73		1997/1998

		31		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		تيماء عبد المنعم عبود		عراقية		انثى		الاول		66.55		1997/1998

		32		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وداد فاضل محمد رضا		عراقية		انثى		الاول		66.14		1997/1998

		33		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بثينة موحان نعمة		عراقية		انثى		الاول		66.02		1997/1998

		34		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء هاشم علي		عراقية		انثى		الثاني		66.01		1997/1998

		35		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ياسمين عاشور يونس		عراقية		انثى		الاول		65.96		1997/1998

		36		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نادية صالح داود		عراقية		انثى		الاول		65.83		1997/1998

		37		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انعام سليمان حاتم		عراقية		انثى		الاول		65.76		1997/1998

		38		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سراء فيصل خلباص		عراقية		انثى		الاول		65.54		1997/1998

		39		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		بوسكل صبر محمد		عراقية		انثى		الاول		65.33		1997/1998

		40		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		عواطف محمد وحيد		عراقية		انثى		الاول		65.31		1997/1998

		41		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ساجدة عبد الله خضير		عراقية		انثى		الاول		65.18		1997/1998

		42		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اماني علي حمزة		عراقية		انثى		الاول		65.1		1997/1998

		43		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سناء زيدان جرس		عراقية		انثى		الثاني		65.07		1997/1998

		44		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء شاكر عودة		عراقية		انثى		الاول		65.03		1997/1998

		45		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مها عبد الوهاب عبد		عراقية		انثى		الاول		64.669		1997/1998

		46		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نهاية كامل قادر		عراقية		انثى		الاول		64.663		1997/1998

		47		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		مريم هاشم حسن		عراقية		انثى		الاول		64.57		1997/1998

		48		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فرات يونس عباس		عراقية		انثى		الاول		64.43		1997/1998

		49		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فاطمة سعيدي ياسين		عراقية		انثى		الاول		64.43		1997/1998

		50		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		جنان خالد ماهود		عراقية		انثى		الاول		64.33		1997/1998

		51		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انوار صادق علوان		عراقية		انثى		الثاني		64.2		1997/1998

		52		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		دنيا خضير وهاب		عراقية		انثى		الاول		64.18		1997/1998

		53		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		شيماء عبد الله محمد		عراقية		انثى		الاول		64.17		1997/1998

		54		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سعاد محمود عبد الكريم		عراقية		انثى		الاول		64.1		1997/1998

		55		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سهاد سلمان جاسم		عراقية		انثى		الاول		63.65		1997/1998

		56		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		تماضر ابريسم حطحوط		عراقية		انثى		الاول		63.26		1997/1998

		57		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ندى سليم نعمة		عراقية		انثى		الاول		63.16		1997/1998

		58		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سعاد محسن شتيوي		عراقية		انثى		الاول		62.74		1997/1998

		59		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		خديجة انور خضير		عراقية		انثى		الاول		62.71		1997/1998

		60		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		اسامة رشيد جواد		عراقية		انثى		الاول		62.51		1997/1998

		61		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		هناء حسن سلطان		عراقية		انثى		الاول		62.3		1997/1998

		62		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ازهار علي كاظم		عراقية		انثى		الاول		62.24		1997/1998

		63		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نادية عبد رحمة		عراقية		انثى		الاول		62.22		1997/1998

		64		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سؤدد  عبد الائمة جاسم		عراقية		انثى		الاول		61.83		1997/1998

		65		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فيدان بكتاش ولي		عراقية		انثى		الاول		61.65		1997/1998

		66		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		منى نعمة عبيد		عراقية		انثى		الاول		61.5		1997/1998

		67		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		انتصار هادي جاسم		عراقية		انثى		الاول		61.28		1997/1998

		68		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		الهام كريم صالح		عراقية		انثى		الاول		60.9		1997/1998

		69		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		نداء سبتي جبارة		عراقية		انثى		الاول		60.79		1997/1998

		70		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		امل فاضل عباس		عراقية		انثى		الاول		60.79		1997/1998

		71		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سلوى راضي دغش		عراقية		انثى		الاول		60.27		1997/1998

		72		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		وفاء محمود صالح		عراقية		انثى		الثاني		60.23		1997/1998

		73		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		خالدة عيسى نادر		عراقية		انثى		الاول		60		1997/1998

		74		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رباب جاسم محمد		عراقية		انثى		الثاني		59.68		1997/1998

		75		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		صبا علي حميد		عراقية		انثى		الاول		59.48		1997/1998

		76		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		سهاد مجيد درويش		عراقية		انثى		الثاني		58.77		1997/1998

		77		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		افراح علي جابر		عراقية		انثى		الاول		58.46		1997/1998

		78		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ساكار جبار وهاب		عراقية		انثى		الاول		58.31		1997/1998

		79		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		فاطمة علي عبد		عراقية		انثى		الاول		58.24		1997/1998

		80		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ايمان عبد العالي مهدي		عراقية		انثى		الاول		57.68		1997/1998

		81		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		ميسون طاهر محمد		عراقية		انثى		الاول		57.65		1997/1998

		82		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		رغد جبار ناجي		عراقية		انثى		الاول		57.33		1997/1998

		83		بغداد		التربية للبنات		اللغة العربية		لقاء جاسم عبد الزهرة		عراقية		انثى		الثاني		53.47		1997/1998

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1998/1997 /  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		لمياء راشد حسن		عراقية		انثى		الاول		84.76		1997/1998

		2		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		انوار ناصر حسن		عراقية		انثى		الاول		83.83		1997/1998

		3		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نجلاء عبد الكريم خليفة		عراقية		انثى		الاول		82.78		1997/1998

		4		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسراء عبد علوان		عراقية		انثى		الاول		81.77		1997/1998

		5		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فرات طالب لهمود		عراقية		انثى		الاول		79.36		1997/1998

		6		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نجلاء مزهر علي		عراقية		انثى		الاول		78.23		1997/1998

		7		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء محمد حمزة		عراقية		انثى		الاول		77.73		1997/1998

		8		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اهداف حسين ناصر		عراقية		انثى		الاول		77.47		1997/1998

		9		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسماء هيثم احمد حسن		عراقية		انثى		الثاني		77.3		1997/1998

		10		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رنا فوزي محمود		عراقية		انثى		الاول		76.58		1997/1998

		11		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رولا بسام عبد الرزاق		عراقية		انثى		الاول		76.34		1997/1998

		12		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سعدية حمادي مزعل		عراقية		انثى		الاول		76.26		1997/1998

		13		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سعاد  هاشم بداي		عراقية		انثى		الاول		76.16		1997/1998

		14		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سجى يحيى داود		عراقية		انثى		الاول		76.02		1997/1998

		15		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب فاهم عبد الواحد		عراقية		انثى		الاول		75.79		1997/1998

		16		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هناء عبد الله عبيد		عراقية		انثى		الاول		75.76		1997/1998

		17		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نادية حمزة محسن		عراقية		انثى		الاول		75.226		1997/1998

		18		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فخرية محمود عبيس		عراقية		انثى		الاول		75.221		1997/1998

		19		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		الاء عبد الله رحيم		عراقية		انثى		الاول		74.83		1997/1998

		20		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شفاء رشيد محمد		عراقية		انثى		الاول		74.71		1997/1998

		21		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		عبير خلف صالح		عراقية		انثى		الاول		74.57		1997/1998

		22		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		غيداء فاضل حسين		عراقية		انثى		الاول		74.29		1997/1998

		23		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسراء جبار حسن		عراقية		انثى		الاول		74.23		1997/1998

		24		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هديل محمد خضير		عراقية		انثى		الاول		73.42		1997/1998

		25		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منال محمود صعب		عراقية		انثى		الاول		73.2		1997/1998

		26		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		لمياء ابراهيم وهاب		عراقية		انثى		الاول		73.02		1997/1998

		27		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء طارق محمد		عراقية		انثى		الاول		72.9		1997/1998

		28		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء فاضل عباس		عراقية		انثى		الاول		72.72		1997/1998

		29		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شيماء مبدر عيدان		عراقية		انثى		الاول		72.3		1997/1998

		30		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		لمياء عياد محمد		عراقية		انثى		الاول		72.52		1997/1998

		31		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاطمة عمران موسى		عراقية		انثى		الاول		71.85		1997/1998

		32		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شروق مجيد محيبس		عراقية		انثى		الاول		71.76		1997/1998

		33		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسراء حسين حيدر		عراقية		انثى		الاول		71.75		1997/1998

		34		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سراب جبار خورشيد		عراقية		انثى		الاول		71.68		1997/1998

		35		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وفاء عزام نعمة		عراقية		انثى		الاول		71.53		1997/1998

		36		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فاتن عبد الله وهيب		عراقية		انثى		الاول		71.41		1997/1998

		37		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		هدى عباس كاظم		عراقية		انثى		الثاني		71.12		1997/1998

		38		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سوزان خليل ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		70.94		1997/1998

		39		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		قبس صاحب احمد		عراقية		انثى		الاول		70.81		1997/1998

		40		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رغد فاضل مظلوم		عراقية		انثى		الاول		70.5		1997/1998

		41		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رائدة خضير عباس		عراقية		انثى		الاول		70.4		1997/1998

		42		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منى هاشم خضر		عراقية		انثى		الاول		70.14		1997/1998

		43		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		بشرى علي عابد		عراقية		انثى		الاول		69.77		1997/1998

		44		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		خلود وليد توفيق		عراقية		انثى		الاول		69.74		1997/1998

		45		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فلك حاتم احمد		عراقية		انثى		الاول		69.59		1997/1998

		46		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نهاية جاسم هاشم		عراقية		انثى		الاول		69.45		1997/1998

		47		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سعاد صبحي احمد		عراقية		انثى		الاول		69.21		1997/1998

		48		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		داليا عبد الهادي حسن		عراقية		انثى		الثاني		69.16		1997/1998

		49		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اخلاص رشيد مطر		عراقية		انثى		الاول		69.11		1997/1998

		50		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منى عبد سلمان		عراقية		انثى		الاول		69.1		1997/1998

		51		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سيناء كاظم سعد		عراقية		انثى		الاول		69.05		1997/1998

		52		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		تنسيم محمد دوازة		عراقية		انثى		الاول		69.01		1997/1998

		53		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سندس حسين خضير		عراقية		انثى		الاول		68.97		1997/1998

		54		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نبراس فليح حسن		عراقية		انثى		الاول		68.81		1997/1998

		55		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نهى عبد اللطيف خلف		عراقية		انثى		الاول		68.64		1997/1998

		56		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ميسون جسام خلف		عراقية		انثى		الاول		68.57		1997/1998

		57		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب هادي جواد		عراقية		انثى		الاول		68.53		1997/1998

		58		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ازهار ضاري حمد		عراقية		انثى		الاول		68.39		1997/1998

		59		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شذى عبد الامام كاظم		عراقية		انثى		الاول		67.46		1997/1998

		60		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ابتسام محمود جواد		عراقية		انثى		الاول		67.45		1997/1998

		61		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سعاد اسماعيل نعمة		عراقية		انثى		الاول		67.22		1997/1998

		62		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ايمان حمد جياد		عراقية		انثى		الاول		66.98		1997/1998

		63		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ايمان منصور حسين		عراقية		انثى		الاول		66.98		1997/1998

		64		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		وسن جواد عباس		عراقية		انثى		الاول		66.94		1997/1998

		65		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		صدى عادل عارف		عراقية		انثى		الاول		66.87		1997/1998

		66		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		صبا مهدي عبد الحسين		عراقية		انثى		الاول		66.87		1997/1998

		67		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		احلام عمار لفتة		عراقية		انثى		الثاني		66.7		1997/1998

		68		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		نبيلة فاضل حاتم		عراقية		انثى		الاول		66.64		1997/1998

		69		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		افرح مجيد حطحوط		عراقية		انثى		الاول		66.43		1997/1998

		70		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سهير عبد الكريم عبد الامير		عراقية		انثى		الاول		66.39		1997/1998

		71		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		فداء شمسي عبد اللطيف		عراقية		انثى		الاول		66.35		1997/1998

		72		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ازهار حسن طعمه		عراقية		انثى		الاول		66.29		1997/1998

		73		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		عبير عبد الكريم مطر		عراقية		انثى		الاول		66.19		1997/1998

		74		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اشواق علي شعلان		عراقية		انثى		الاول		65.82		1997/1998

		75		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رواء صبحي علي		عراقية		انثى		الاول		65.69		1997/1998

		76		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ليلى هاشم ياسين		عراقية		انثى		الاول		65.63		1997/1998

		77		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حنان عبيد خزعل		عراقية		انثى		الثاني		65.6		1997/1998

		78		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اسراء علي جواد		عراقية		انثى		الاول		65.56		1997/1998

		79		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ميادة  جنديل عبيد		عراقية		انثى		الاول		65.49		1997/1998

		80		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		جنان  ناصر حسين		عراقية		انثى		الاول		65.13		1997/1998

		81		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		حوراء سعد ضياء		عراقية		انثى		الاول		65.06		1997/1998

		82		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ازهار عباس شمه		عراقية		انثى		الثاني		65		1997/1998

		83		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		اوان نور الدين مجيد		عراقية		انثى		الاول		64.81		1997/1998

		84		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منال محمد ثامر		عراقية		انثى		الاول		64.55		1997/1998

		85		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		منى حسن حتاجة		عراقية		انثى		الثاني		64.46		1997/1998

		86		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		رجاء خميس ابو الليل		عراقية		انثى		الثاني		64.4		1997/1998

		87		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينة اسماعيل نواف		عراقية		انثى		الاول		63.42		1997/1998

		88		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ميعاد حسين محمد		عراقية		انثى		الثاني		63.21		1997/1998

		89		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		شكرية عكلة معارج		عراقية		انثى		الثاني		63.19		1997/1998

		90		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سامية عباس فندي		عراقية		انثى		الثاني		63.09		1997/1998

		91		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		زينب لذيذ صكر		عراقية		انثى		الاول		62.28		1997/1998

		92		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		امية عبد الله طلب		عراقية		انثى		الاول		60.35		1997/1998

		93		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		سحر ياسين ناصر		عراقية		انثى		الثاني		60.12		1997/1998

		94		بغداد		التربية للبنات		التاريخ		ازهار رحيم محسن		عراقية		انثى		الثاني		59.24		1997/1998

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1998/1997 /  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		نيللي عويد شالي		عراقية		انثى		الاول		83.13		1997/1998

		2		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		مها عيسى توفيق		عراقية		انثى		الاول		82.58		1997/1998

		3		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء محمد كاظم		عراقية		انثى		الاول		79.8		1997/1998

		4		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ريا مؤيد مرقس		عراقية		انثى		الاول		77.73		1997/1998

		5		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ثائر حسين محمد		عراقية		انثى		الاول		77.13		1997/1998

		6		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نجلاء اسماعيل عبدل		عراقية		انثى		الاول		77.1		1997/1998

		7		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينة صباح رزوقي		عراقية		انثى		الاول		75.3		1997/1998

		8		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رشا قاسم عبد المحسن		عراقية		انثى		الاول		73.88		1997/1998

		9		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء كريم ياس		عراقية		انثى		الاول		73.75		1997/1998

		10		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نادية حسين عباس		عراقية		انثى		الاول		73.4		1997/1998

		11		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		مروة جاسم محمد		عراقية		انثى		الاول		73		1997/1998

		12		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نجاة صدام جبر		عراقية		انثى		الاول		72.9		1997/1998

		13		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ريما بوبا خاجو		عراقية		انثى		الاول		72.51		1997/1998

		14		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ابتسام عبد الزهرة مريوش		عراقية		انثى		الاول		72.31		1997/1998

		15		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		الهام كريم رجب		عراقية		انثى		الاول		72.29		1997/1998

		16		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		زينة ياسين رجب		عراقية		انثى		الاول		72.04		1997/1998

		17		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هناء خضير عبد عون		عراقية		انثى		الاول		71.88		1997/1998

		18		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هدى هاشم خضير		عراقية		انثى		الاول		71.4		1997/1998

		19		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ابتسام كاظم ابو النون		عراقية		انثى		الاول		71.34		1997/1998

		20		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بان حسين احمد		عراقية		انثى		الاول		70,92		1997/1998

		21		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نجلاء علي جابر		عراقية		انثى		الاول		70.71		1997/1998

		22		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نداء محمد صادق		عراقية		انثى		الاول		70.6		1997/1998

		23		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اسيل موفق محمد		عراقية		انثى		الاول		70.56		1997/1998

		24		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هبة الله طارق محسن		عراقية		انثى		الاول		69.58		1997/1998

		25		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ايمان رضا احمد		عراقية		انثى		الاول		69.58		1997/1998

		26		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رقية عبد الرضا  غالي		عراقية		انثى		الاول		69.44		1997/1998

		27		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		مكية مهدي داود		عراقية		انثى		الاول		69.13		1997/1998

		28		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		صلال نبات مطرود		عراقية		انثى		الاول		69.01		1997/1998

		29		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		فليحة عبد الله مجلي		عراقية		انثى		الاول		68.96		1997/1998

		30		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اشواق حمزة عبيد		عراقية		انثى		الاول		68.94		1997/1998

		31		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ذكرى رشيد بدن		عراقية		انثى		الاول		68.56		1997/1998

		32		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		غنية شاكر عبيد		عراقية		انثى		الاول		68.1		1997/1998

		33		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		نسرين جمعة عباس		عراقية		انثى		الاول		68.04		1997/1998

		34		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		رغد حردان بدن		عراقية		انثى		الاول		67.89		1997/1998

		35		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		لقاء عبد الحسين جواد		عراقية		انثى		الاول		67.73		1997/1998

		36		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء ماجد محسن		عراقية		انثى		الاول		67.54		1997/1998

		37		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		كوثر كاظم كعيبر		عراقية		انثى		الاول		67.48		1997/1998

		38		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		افراح محمد ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		67.08		1997/1998

		39		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شروق كاظم علي		عراقية		انثى		الاول		66.94		1997/1998

		40		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سهاد جبار عبد		عراقية		انثى		الاول		66.77		1997/1998

		41		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		بشرى سلمان محمد علي		عراقية		انثى		الاول		66.73		1997/1998

		42		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء يوسف عاصي		عراقية		انثى		الاول		66.32		1997/1998

		43		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		جنان وحيد فرهود		عراقية		انثى		الاول		66.18		1997/1998

		44		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سندس  صبحي عباس		عراقية		انثى		الاول		66.17		1997/1998

		45		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		جميلة احمد بهرام		عراقية		انثى		الاول		66		1997/1998

		46		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		فاتن علاوي احمد		عراقية		انثى		الاول		65.77		1997/1998

		47		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شيماء رزاق فاضل		عراقية		انثى		الاول		65.7		1997/1998

		48		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شفاء زوير سهيل		عراقية		انثى		الاول		65.53		1997/1998

		49		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		داليا غانم احمد		عراقية		انثى		الاول		65.29		1997/1998

		50		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سندس محمد ناصر		عراقية		انثى		الاول		65.16		1997/1998

		51		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		فريقه فضالة كاظم		عراقية		انثى		الاول		64.52		1997/1998

		52		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		جنان سعيد محمد		عراقية		انثى		الاول		64.22		1997/1998

		53		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		اقبال كريم علاوي		عراقية		انثى		الثاني		64.1		1997/1998

		54		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		الهام فرج عبيد		عراقية		انثى		الاول		64.01		1997/1998

		55		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		هند جادر كمر		عراقية		انثى		الاول		63.75		1997/1998

		56		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		انتصار عباس جبار		عراقية		انثى		الاول		63.47		1997/1998

		57		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		ضمياء عبد كاظم		عراقية		انثى		الاول		63.23		1997/1998

		58		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		لبنى احمد عبد الله		عراقية		انثى		الاول		61.97		1997/1998

		59		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		شونم علي محمد		عراقية		انثى		الاول		61.73		1997/1998

		60		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		تارة كامل علي		عراقية		انثى		الاول		61.11		1997/1998

		61		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		سهام هاشم  جاسم		عراقية		انثى		الثاني		60.21		1997/1998

		62		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		غفران عبد الحسين فليح		عراقية		انثى		الاول		59.86		1997/1998

		63		بغداد		التربية للبنات		الجغرافية		جهينة مجيد علي		عراقية		انثى		الثاني		59.76		1997/1998

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1998/1997 /  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		بتول مالك عباس		العراقية		انثى		الاول		84.24		1997/1998

		2		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		ابتهال جاسم محمد		العراقية		انثى		الاول		79.38		1997/1998

		3		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		منى هلول حسن		العراقية		انثى		الاول		75.79		1997/1998

		4		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		لمياء جاسم حمادي		العراقية		انثى		الاول		75.72		1997/1998

		5		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		هدى كريم ابراهيم		العراقية		انثى		الاول		74.27		1997/1998

		6		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		سناء لفتة غشيم		العراقية		انثى		الاول		72.17		1997/1998

		7		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		هدى محمد عويد		العراقية		انثى		الاول		71.63		1997/1998

		8		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		الاء محمد كاظم		العراقية		انثى		الاول		68.91		1997/1998

		9		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		اسراء ابراهيم خضير		العراقية		انثى		الاول		67.91		1997/1998

		10		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		زينة شير فرج		العراقية		انثى		الاول		67.33		1997/1998

		11		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		كرامة عبد الوهاب احمد		العراقية		انثى		الاول		65.13		1997/1998

		12		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		نسرين لفتة هامل		العراقية		انثى		الاول		62.2		1997/1998

		13		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		كوثر حسوني شكاح		العراقية		انثى		الاول		61.93		1997/1998

		14		بغداد		التربية للبنات		علوم القران		فليحة حسن شنتة		العراقية		انثى		الثاني		59.93		1997/1998

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1998/1997 /  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		هناء رشيد عبد		العراقية		انثى		الاول		86.23		1997/1998

		2		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		باهرة محمود جعفر		العراقية		انثى		الاول		82.02		1997/1998

		3		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سهام محسن مويلح		العراقية		انثى		الاول		77.92		1997/1998

		4		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		وداد ابراهيم محمد		العراقية		انثى		الاول		77.56		1997/1998

		5		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		اسرار  سعدون  مجيد		العراقية		انثى		الاول		76.76		1997/1998

		6		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		اسيا محسن علي		العراقية		انثى		الاول		75.21		1997/1998

		7		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		وسن فالح حسن		العراقية		انثى		الاول		74.49		1997/1998

		8		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		زينة عبد العظيم عبد الحسن		العراقية		انثى		الاول		74.46		1997/1998

		9		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ايناس اسماعيل ادهم		العراقية		انثى		الاول		73.35		1997/1998

		10		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		اشراق جهاد خضير		العراقية		انثى		الاول		73.17		1997/1998

		11		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		شيماء حسين كاظم		العراقية		انثى		الاول		73.03		1997/1998

		12		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		كرمل حسن عادل		العراقية		انثى		الاول		72.99		1997/1998

		13		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		رقوان حمود شنان		العراقية		انثى		الاول		72.1		1997/1998

		14		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		بشرى طاهر عبد الله		العراقية		انثى		الاول		71.95		1997/1998

		15		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		شهلاء جليل علي		العراقية		انثى		الاول		71.84		1997/1998

		16		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		الاء عارف حمزة		العراقية		انثى		الاول		71.64		1997/1998

		17		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سنابل ثعبان سلمان		العراقية		انثى		الاول		70.64		1997/1998

		18		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		عبير سامي هاشم		العراقية		انثى		الاول		69.55		1997/1998

		19		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سندس عباس  محمد		العراقية		انثى		الاول		69.43		1997/1998

		20		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		زينة صلاح الدين اسماعيل		العراقية		انثى		الاول		69.38		1997/1998

		21		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ريا عادل ناصر		العراقية		انثى		الاول		69.17		1997/1998

		22		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		زينا خضير عباس		العراقية		انثى		الاول		69.1		1997/1998

		23		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		مها محمد نافع علي		العراقية		انثى		الاول		68.8		1997/1998

		24		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		رنا فاضل عباس		العراقية		انثى		الاول		68.55		1997/1998

		25		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		هالة احمد محمد		العراقية		انثى		الاول		68.23		1997/1998

		26		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		شيماء حميد عبد		العراقية		انثى		الاول		68.1		1997/1998

		27		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		علياء حسين كاطع		العراقية		انثى		الاول		67.62		1997/1998

		28		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		احلام عبد علي		العراقية		انثى		الاول		67.34		1997/1998

		29		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		وئام كريم عبد الله		العراقية		انثى		الاول		67.01		1997/1998

		30		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		بتول مجهول غازي		العراقية		انثى		الاول		66.87		1997/1998

		31		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		شيماء خليل ناصر		العراقية		انثى		الاول		65.39		1997/1998

		32		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ريا خليل كاطع		العراقية		انثى		الاول		65.27		1997/1998

		33		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سنان عدنان حسين		العراقية		انثى		الاول		65.16		1997/1998

		34		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		زينب عبد الكاظم علوان		العراقية		انثى		الاول		64.72		1997/1998

		35		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سمر جعفر عيسى		العراقية		انثى		الاول		63.05		1997/1998

		36		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ميساء فضل كاظم		العراقية		انثى		الاول		62.75		1997/1998

		37		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ساهرة جبر محسن		العراقية		انثى		الاول		62.5		1997/1998

		38		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		مها سامي جاسم		العراقية		انثى		الاول		62.1		1997/1998

		39		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نغم صباح هادي		العراقية		انثى		الاول		61.92		1997/1998

		40		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		هدى رعد هاشم		العراقية		انثى		الثاني		61.8		1997/1998

		41		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		هدى عدنان سليم		العراقية		انثى		الثاني		61.8		1997/1998

		42		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		كفاء سعيد عبد الله		العراقية		انثى		الاول		61.77		1997/1998

		43		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سها حسن محمد		العراقية		انثى		الاول		61.47		1997/1998

		44		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		عائدة خميس احمد		العراقية		انثى		الثاني		60.7		1997/1998

		45		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		الهام وهام حسين		العراقية		انثى		الاول		60.63		1997/1998

		46		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		سوسن نجم كاظم		العراقية		انثى		الاول		60.5		1997/1998

		47		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		شيماء ابراهيم محمود		العراقية		انثى		الاول		60.47		1997/1998

		48		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		نجلاء حسين رضا		العراقية		انثى		الاول		60.35		1997/1998

		49		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ابتسام  عليوي عبيد		العراقية		انثى		الاول		59.91		1997/1998

		50		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ندى عبد الكريم صاحب		العراقية		انثى		الاول		59.52		1997/1998

		51		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		افراح كامل عناز		العراقية		انثى		الثاني		59.5		1997/1998

		52		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		ايام  عبد الامير عزيز		العراقية		انثى		الاول		59.33		1997/1998

		53		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		اردلا  رعد عبد الكريم		العراقية		انثى		الاول		58.82		1997/1998

		54		بغداد		التربية للبنات		الاقتصاد المنزلي		اخلاص زامل  زغير		العراقية		انثى		الاول		58.68		1997/1998

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1998/1997 /  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		الاء عبد الرزاق محمد		العراقية		انثى		الاول		83.68		1997/1998

		2		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		هبة نافع جعفر		العراقية		انثى		الاول		82.56		1997/1998

		3		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		منال نهاد  سعيد		العراقية		انثى		الاول		79.94		1997/1998

		4		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		جنات علي محسن		العراقية		انثى		الاول		78.46		1997/1998

		5		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		ميادة عبد المنعم عبد الحسن		العراقية		انثى		الاول		77.6		1997/1998

		6		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		رونق  يوسف مصطفى		العراقية		انثى		الاول		73.65		1997/1998

		7		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		افتخار ضياء نافع		العراقية		انثى		الاول		72.1		1997/1998

		8		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		ختام  كريم جبر		العراقية		انثى		الاول		72.05		1997/1998

		9		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		ريا حمزة جبوري		العراقية		انثى		الاول		70.93		1997/1998

		10		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		عزة عبد  الرزاق حسين		العراقية		انثى		الاول		70.73		1997/1998

		11		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		رشا حسين حامد		العراقية		انثى		الاول		70.2		1997/1998

		12		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		ثريا عبد العال محمد		العراقية		انثى		الاول		69.67		1997/1998

		13		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		بشرى عبد السادة نزار		العراقية		انثى		الاول		69.1		1997/1998

		14		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		الاء احمد حسين		العراقية		انثى		الاول		61.62		1997/1998

		15		بغداد		التربية للبنات		رياض الاطفال		نبراس مثنى ياسين		العراقية		انثى		الاول		59.62		1997/1998

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1998/1997 /  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		الرياضيات		تماضر عارف ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		76.2		1997/1998

		2		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ايمن هشام عبد الواحد		عراقية		انثى		الاول		75.1		1997/1998

		3		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		رجاء كامل منصور		عراقية		انثى		الاول		74.23		1997/1998

		4		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		شيماء عبد الامير عليوي		عراقية		انثى		الاول		73.38		1997/1998

		5		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		نغم داخل حنتوش		عراقية		انثى		الاول		73.16		1997/1998

		6		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ازهار عباس علوان		عراقية		انثى		الاول		72.4		1997/1998

		7		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		بسعاد علي حسين		عراقية		انثى		الاول		70.2		1997/1998

		8		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ايمان عبد مسلم عبد الحسين		عراقية		انثى		الاول		70.14		1997/1998

		9		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		امنيات عدنان حسن		عراقية		انثى		الاول		68.8		1997/1998

		10		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		منتهى يوسف  عبد الله		عراقية		انثى		الاول		68.27		1997/1998

		11		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		سكينة حسين علي		عراقية		انثى		الاول		66.3		1997/1998

		12		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ايمان شكر محمود		عراقية		انثى		الاول		65.2		1997/1998

		13		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		مها عيسى احمد		عراقية		انثى		الاول		64.1		1997/1998

		14		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		بشرى علي محمود		عراقية		انثى		الاول		63.85		1997/1998

		15		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		طيبة لؤي عبد المنعم		عراقية		انثى		الاول		63.34		1997/1998

		16		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		زهرة حسين شيران		عراقية		انثى		الاول		63.13		1997/1998

		17		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		منال فالح محمود		عراقية		انثى		الاول		62.93		1997/1998

		18		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		انوار عبد الحسن عبد الرحيم		عراقية		انثى		الاول		62.87		1997/1998

		19		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		زينب عباس مهدي		عراقية		انثى		الاول		62.81		1997/1998

		20		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		نوال سعود محمد		عراقية		انثى		الاول		62.13		1997/1998

		21		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		نبراس جاسم حاتم		عراقية		انثى		الاول		61.94		1997/1998

		22		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		هدى علي عبد الله		عراقية		انثى		الاول		61.92		1997/1998

		23		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		غازية صالح عبد خلف		عراقية		انثى		الاول		61.89		1997/1998

		24		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ازهار محمد نعمان		عراقية		انثى		الاول		61.59		1997/1998

		25		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ميادة هاشم عبد الرزاق		عراقية		انثى		الاول		61.36		1997/1998

		26		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		الاء عبد العزيز مجيد		عراقية		انثى		الاول		61.33		1997/1998

		27		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		هدى طالب مجيد		عراقية		انثى		الاول		61.3		1997/1998

		28		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ايناس عبد المحسن حسن		عراقية		انثى		الاول		60.74		1997/1998

		29		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		وداد عيسى حميد		عراقية		انثى		الاول		60.42		1997/1998

		30		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		فردوس كامل علي		عراقية		انثى		الاول		60.22		1997/1998

		31		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ليلى علي حسين		عراقية		انثى		الاول		59.34		1997/1998

		32		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		اشواق محمود شهاب		عراقية		انثى		الاول		59.29		1997/1998

		33		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		اسماء محمد عبد الحسين		عراقية		انثى		الاول		58.85		1997/1998

		34		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		اكرام زكي ناجي		عراقية		انثى		الاول		58.82		1997/1998

		35		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		فاطمة محسن عبد الله		عراقية		انثى		الاول		58.79		1997/1998

		36		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		يسرى عبد الحسن لعيبي		عراقية		انثى		الاول		57.31		1997/1998

		37		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		حفيظة ساجت فهد		عراقية		انثى		الاول		57.98		1997/1998

		38		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ايمان عبد الجبار هادي		عراقية		انثى		الاول		57.74		1997/1998

		39		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ضمياء بديع محمود		عراقية		انثى		الاول		57.74		1997/1998

		40		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		عدوية ماضي جبر		عراقية		انثى		الاول		57.41		1997/1998

		41		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		هديل عبد الستار محمود		عراقية		انثى		الاول		57.28		1997/1998

		42		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		سعاد عبد الحر علي		عراقية		انثى		الاول		57.22		1997/1998

		43		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		وداد تركي فخري		عراقية		انثى		الاول		57.16		1997/1998

		44		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		تركان سعد الله عبد الله		عراقية		انثى		الاول		57.2		1997/1998

		45		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		حنان عطا ابراهيم		عراقية		انثى		الاول		56.22		1997/1998

		46		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		رجاء جاسم محمد		عراقية		انثى		الاول		56.17		1997/1998

		47		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		دنيا احمد داود		عراقية		انثى		الاول		56.4		1997/1998

		48		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		استراليا رسن سالم		عراقية		انثى		الاول		56.1		1997/1998

		49		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		رويدة سمين وهاب		عراقية		انثى		الاول		55.86		1997/1998

		50		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		امل احمد محمد		عراقية		انثى		الثاني		55.12		1997/1998

		51		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		ليلى حنظل نعمة		عراقية		انثى		الاول		55.8		1997/1998

		52		بغداد		التربية للبنات		الرياضيات		نرجس جبار سالم		عراقية		انثى		الاول		54.9		1997/1998

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1998/1997 /  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 الحياة		اشراق جمال محمود		العراقية		انثى		الاول		78.24		1997/1998

		2		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		شيماء اسماعيل كاظم		العراقية		انثى		الاول		77.95		1997/1998

		3		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		غفران خالد رشيد		العراقية		انثى		الاول		76.79		1997/1998

		4		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		رفاء طه اسماعيل		العراقية		انثى		الاول		76.72		1997/1998

		5		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		سنارياعباس  جعفر		العراقية		انثى		الاول		75.17		1997/1998

		6		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		شيماء جاسم حسين		العراقية		انثى		الاول		74.11		1997/1998

		7		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ذكرى فالح  حسن		العراقية		انثى		الاول		73.56		1997/1998

		8		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		شيماء مجيد حميد		العراقية		انثى		الاول		73.19		1997/1998

		9		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		الس صلاح عبد		العراقية		انثى		الاول		72.38		1997/1998

		10		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ايناس كنعان  نادر		العراقية		انثى		الاول		71.07		1997/1998

		11		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		سوسن محمد عبيد		العراقية		انثى		الاول		70.78		1997/1998

		12		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		اقبال عيدان داود		العراقية		انثى		الاول		70.02		1997/1998

		13		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		سفانة ياسين احمد		العراقية		انثى		الاول		69.49		1997/1998

		14		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ميسون سهيل احمد		العراقية		انثى		الاول		69.47		1997/1998

		15		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ايناس فؤاد علي		العراقية		انثى		الاول		69.39		1997/1998

		16		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		حنان عبد الرزاق كاطع		العراقية		انثى		الاول		68.79		1997/1998

		17		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		زينة مامو ايليا		العراقية		انثى		الاول		68.36		1997/1998

		18		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		علياء ستار جبار		العراقية		انثى		الاول		68.31		1997/1998

		19		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		منار احمد عبد		العراقية		انثى		الاول		67.96		1997/1998

		20		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		لميس طارق عبد عون		العراقية		انثى		الاول		66.98		1997/1998

		21		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		الاء سامي شريف		العراقية		انثى		الاول		66.26		1997/1998

		22		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		رنا علي غالب		العراقية		انثى		الاول		66.22		1997/1998

		23		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		دينا ناجي حسين		العراقية		انثى		الاول		65.63		1997/1998

		24		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		كفاح شواي مريهيج		العراقية		انثى		الاول		65.59		1997/1998

		25		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		رنا ابداعي غريب		العراقية		انثى		الاول		65.23		1997/1998

		26		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		شذى وليد مجيد		العراقية		انثى		الاول		65.1		1997/1998

		27		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		امال نوزاد حميد		العراقية		انثى		الاول		65.08		1997/1998

		28		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		شبعاد كريم علي		العراقية		انثى		الاول		64.89		1997/1998

		29		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		هيام سلمان صالح		العراقية		انثى		الاول		64.79		1997/1998

		30		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ازهار جاسم محمد		العراقية		انثى		الاول		64.75		1997/1998

		31		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		لما جواد علي		العراقية		انثى		الاول		64.48		1997/1998

		32		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		هدى خليل محمد		العراقية		انثى		الاول		63.84		1997/1998

		33		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		زينة شمعون ياقو		العراقية		انثى		الاول		63.4		1997/1998

		34		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		تضامن حسين علوان		العراقية		انثى		الاول		63.3		1997/1998

		35		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		سعاد  شهيد عليوي		العراقية		انثى		الاول		63.25		1997/1998

		36		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		لميس نوري حميد		العراقية		انثى		الاول		63.17		1997/1998

		37		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		مرام محمد حسن علي		العراقية		انثى		الاول		62.93		1997/1998

		38		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		هناء عبد الحسين محسن		العراقية		انثى		الاول		62.3		1997/1998

		39		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		انتصار عطية عيسى		العراقية		انثى		الاول		62.26		1997/1998

		40		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		هديل حامد سويدان		العراقية		انثى		الاول		62.22		1997/1998

		41		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		سناء انور شاكر		العراقية		انثى		الاول		60.81		1997/1998

		42		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		خالدة احمد زعنون		العراقية		انثى		الاول		60.73		1997/1998

		43		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ايناس حميد حسين		العراقية		انثى		الاول		60.24		1997/1998

		44		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ايناس عبد الكاظم عبد		العراقية		انثى		الاول		59.83		1997/1998

		45		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ايمان مبارك صالح		العراقية		انثى		الاول		59.8		1997/1998

		46		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		شذى نوري ابراهيم		العراقية		انثى		الاول		59.79		1997/1998

		47		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		ابتسام راضي حسين		العراقية		انثى		الاول		59.76		1997/1998

		48		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		شيماء كمال قاسم		العراقية		انثى		الاول		59.43		1997/1998

		49		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		عذراء عبد الخالق حسين		العراقية		انثى		الاول		59.33		1997/1998

		50		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		الهام عادل احمد		العراقية		انثى		الاول		55.27		1997/1998

		51		بغداد		التربية للبنات		علوم الحياة		اشواق طالب علي		العراقية		انثى		الاول		54.33		1997/1998

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1998/1997 /  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		الفيزياء		بشرى هاشم حسين		عراقية		انثى		الاول		85.37		1997/1998

		2		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		شيماء صالح مهدي		عراقية		انثى		الاول		80.89		1997/1998

		3		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		نغم ياسين احمد		عراقية		انثى		الاول		73.86		1997/1998

		4		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		ليلى يوسف اوراها		عراقية		انثى		الاول		73.5		1997/1998

		5		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		اسماء عدنان لفته		عراقية		انثى		الاول		72.21		1997/1998

		6		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		لقاء وجيه يونس		عراقية		انثى		الاول		71.07		1997/1998

		7		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		غيداء سعدون حسن		عراقية		انثى		الاول		70.4		1997/1998

		8		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		سيناء فهد كاظم		عراقية		انثى		الاول		70.17		1997/1998

		9		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		نورية علي حمد		عراقية		انثى		الاول		69.69		1997/1998

		10		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		ولاء اوميد حميد		عراقية		انثى		الاول		69.5		1997/1998

		11		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		شيماء محمد عبود		عراقية		انثى		الاول		68.76		1997/1998

		12		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		ميادة حميد جبار		عراقية		انثى		الاول		68.75		1997/1998

		13		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		مها حسن هادي		عراقية		انثى		الاول		68.05		1997/1998

		14		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		سهاد حياوي محسن		عراقية		انثى		الاول		68.03		1997/1998

		15		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		وفاء زايد شمخي		عراقية		انثى		الثاني		67.46		1997/1998

		16		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		وسن علي موسى		عراقية		انثى		الاول		66.98		1997/1998

		17		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		علياء حمود حسين		عراقية		انثى		الاول		66.2		1997/1998

		18		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		خيرية باجي عنيد		عراقية		انثى		الاول		65.79		1997/1998

		19		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		اخلاص فليح حسن		عراقية		انثى		الاول		65.69		1997/1998

		20		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		زينب ضياء محمد		عراقية		انثى		الاول		65.52		1997/1998

		21		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		سهاد طارق هاتف		عراقية		انثى		الثاني		65.24		1997/1998

		22		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		رحاب عبد الله عبد العباس		عراقية		انثى		الاول		64.54		1997/1998

		23		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		اسوان كاظم خلف		عراقية		انثى		الثاني		64.37		1997/1998

		24		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		ايناس عبد الكاظم حسين		عراقية		انثى		الاول		64.14		1997/1998

		25		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		رشا محمد عبد القادر		عراقية		انثى		الاول		64.07		1997/1998

		26		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		اخلاض احمد حسن		عراقية		انثى		الاول		64.05		1997/1998

		27		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		امنة عبد الواحد فليح		عراقية		انثى		الثاني		63.38		1997/1998

		28		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		جيهان سلمان دعيم		عراقية		انثى		الثاني		63.18		1997/1998

		29		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		سهى علي نجم		عراقية		انثى		الاول		63.14		1997/1998

		30		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		اورنك نجم الدين فتح الله		عراقية		انثى		الاول		63.02		1997/1998

		31		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		زينب حسين حسن		عراقية		انثى		الاول		62.95		1997/1998

		32		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		تمارة منهل فريد		عراقية		انثى		الثاني		62.91		1997/1998

		33		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		وسن قاسم مطلك		عراقية		انثى		الاول		62.5		1997/1998

		34		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		ناهدة طالب حسين		عراقية		انثى		الاول		62.44		1997/1998

		35		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		وسناء عطية خلف		عراقية		انثى		الاول		62.18		1997/1998

		36		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		زينب راضي هلول		عراقية		انثى		الاول		62.05		1997/1998

		37		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		سلوى ابراهيم حسين		عراقية		انثى		الاول		61.67		1997/1998

		38		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		وسن محمد جواد حسن		عراقية		انثى		الثاني		61.28		1997/1998

		39		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		احلام فاضل حسين		عراقية		انثى		الثاني		60.52		1997/1998

		40		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		بتول عبد زيد زايد		عراقية		انثى		الثاني		60.46		1997/1998

		41		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		وهاد راشد عبد الحسن		عراقية		انثى		الثاني		60.16		1997/1998

		42		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		نهاد وليد نجم		عراقية		انثى		الاول		60		1997/1998

		43		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		اوراس سلمان محمد جواد		عراقية		انثى		الثاني		59.94		1997/1998

		44		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		هناء عبد الستار مولود		عراقية		انثى		الثاني		59.77		1997/1998

		45		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		شهلاء  نوري براك		عراقية		انثى		الثاني		59.62		1997/1998

		46		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		كافي حسوني دويج		عراقية		انثى		الاول		59.41		1997/1998

		47		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		ميثاق شاكرعبد الامير		عراقية		انثى		الثاني		59.35		1997/1998

		48		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		انوار حسين رحيل		عراقية		انثى		الثاني		58.2		1997/1998

		49		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		نادية عبد جبير		عراقية		انثى		الثاني		57.73		1997/1998

		50		بغداد		التربية للبنات		الفيزياء		احلام عبد الكريم عنين		عراقية		انثى		الثاني		56.38		1997/1998

		قائمة الخريجات  للعام الدراسي 1998/1997 /  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		لميس فوزي حامد		عراقية		انثى		الاول		76.13		1997/1998

		2		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		ولاء عبد الكاظم فهد		عراقية		انثى		الاول		74.76		1997/1998

		3		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		زينة عبد الرضا هادي		عراقية		انثى		الاول		74.48		1997/1998

		4		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		شفاء جميل خليل		عراقية		انثى		الاول		71.91		1997/1998

		5		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		انعام محمد بديوي		عراقية		انثى		الاول		70.92		1997/1998

		6		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		سميعة جمعة خماس		عراقية		انثى		الاول		70.88		1997/1998

		7		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		ايناس حميد شاكر		عراقية		انثى		الاول		70.22		1997/1998

		8		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		رند قواطين فرحان		عراقية		انثى		الاول		70.07		1997/1998

		9		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		نجلاء رشيد عباس		عراقية		انثى		الاول		69.5		1997/1998

		10		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		لقاء فائق عليوي		عراقية		انثى		الاول		68.46		1997/1998

		11		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		علياء عصام محمد صبري		عراقية		انثى		الاول		67.37		1997/1998

		12		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		زينب كريم علي		عراقية		انثى		الاول		67.15		1997/1998

		13		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		بشرى رضا شاكر		عراقية		انثى		الاول		66.75		1997/1998

		14		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		نجلاء قاسم تعيب		عراقية		انثى		الاول		66.45		1997/1998

		15		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		نبراس حميد علوان		عراقية		انثى		الاول		65.9		1997/1998

		16		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		ديفان وجدي موسى		عراقية		انثى		الاول		65.27		1997/1998

		17		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		نهى عبد الجليل عمران		عراقية		انثى		الاول		65.17		1997/1998

		18		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		انغام شاكر محمود		عراقية		انثى		الاول		64.82		1997/1998

		19		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		هيام هيثم محمد		عراقية		انثى		الاول		64.77		1997/1998

		20		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		نجاح جاسم محمد		عراقية		انثى		الاول		64.18		1997/1998

		21		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		شهب معتصم زكي		عراقية		انثى		الاول		63.66		1997/1998

		63,		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		رنا علي احمد		عراقية		انثى		الاول		63.59		1997/1998

		23		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		ود وليد شهاب		عراقية		انثى		الاول		63.22		1997/1998

		24		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		هدى صالح سامي		عراقية		انثى		الاول		63.01		1997/1998

		25		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		ضحى محمد حسين		عراقية		انثى		الاول		62.95		1997/1998

		26		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		صبا مهدي خليل		عراقية		انثى		الاول		62.71		1997/1998

		27		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		جبرة صبارتعيب		عراقية		انثى		الاول		62.25		1997/1998

		28		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		سهاد جوزيف سليم		عراقية		انثى		الاول		62.24		1997/1998

		29		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		اسيل خليل ياسين		عراقية		انثى		الاول		62.08		1997/1998

		30		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		زهراء عدنان هاشم		عراقية		انثى		الاول		61.77		1997/1998

		31		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		نرمين محمد صالح		عراقية		انثى		الاول		61.35		1997/1998

		32		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		انبثاق محمد صالح		عراقية		انثى		الاول		60.89		1997/1998

		33		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		الهام فرحان عذاب		عراقية		انثى		الاول		60.65		1997/1998

		34		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		كريمة عبيد احمد		عراقية		انثى		الاول		60.55		1997/1998

		35		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		ايناس حسين عمار		عراقية		انثى		الثاني		60.24		1997/1998

		36		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		فوزية عبد الله محمد		عراقية		انثى		الاول		60.22		1997/1998

		37		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		شروق هادي عبد الر ضا		عراقية		انثى		الاول		59.83		1997/1998

		38		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		رقية محي محمد		عراقية		انثى		الثاني		59.72		1997/1998

		39		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		تغريد عبد الرزاق محمود		عراقية		انثى		الاول		59.63		1997/1998

		40		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		ميسون حامد رشيد		عراقية		انثى		الاول		59.48		1997/1998

		41		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		سحر علي عبد العزيز		عراقية		انثى		الاول		59.11		1997/1998

		42		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		شيماء محمد غيدان		عراقية		انثى		الثاني		58.83		1997/1998

		43		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		هدى ناصر عزال		عراقية		انثى		الاول		58.69		1997/1998

		44		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		كميلة محمود اسماعيل		عراقية		انثى		الثاني		58.53		1997/1998

		45		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		كميلة طه باقر		عراقية		انثى		الاول		56.85		1997/1998

		46		بغداد		التربية للبنات		الكيمياء		هند خضر حمادي		عراقية		انثى		الثاني		56.11		1997/1998
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