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٨٦.٩٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنبراس عبد حسن اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
٨٥.٠٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنبراس جواد كاظم اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
٨٤.٧٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسراب خلیل حمید اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
٨٣.٣٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمیسم بھاء صالح اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
٨٢.٤٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةلبنى طارق احمد اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
٨١.٩٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةوسن صدام زبن اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
٧٩.٥٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء ھادي عبد الرضا اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
٧٨.٩٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرلى ماھر عبد الرشید اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
٧٨.٨٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرشا نمیر جعفراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
٧٨.٦٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمالذ قاسم نھیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
٧٧.٥٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةعاتكة صاحب محسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
٧٧.١٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةلمیاء عارف فریداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
٧٤.٠٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةھویدة محمد حمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
٧٣.٨٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةندى غركان عبد الحسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
٧٣.٧٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةامنة حاسب جاسم اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
٧٣.٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةانعام عبد الرضا وناساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
٧٣.٥٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةانس جبار شكراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
٧٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزھراء طھ عبد المحسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
٧٢.٢٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمنال عدنان سعدوناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
٧٢.١٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةناھد رؤوف كریماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
٧١.٧٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمنال شاكر درویشاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
٧٠.٩٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرضاب عبد القادر سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
٧٠.٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسماء رحمن صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
٧٠.٢١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب حسن علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
٦٩.٨٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةخدیجة جبار خالھناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
٦٩.٥٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسراء محمد حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
٦٨.٧٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةایناس موسى خلفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
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٦٨.٦٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرشا فائق عبد الرحیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
٦٨.٥٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرباب مھدي خضیري اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
٦٨.٤٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمیس زھیر عبد هللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
٦٨.٤٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةلمى ناجي ھادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
٦٨.٠٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء خالد عودةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
٦٧.٦٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاالء سعد احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
٦٧.٢٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسارة صالح مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
٦٧.١٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسوزان حمودة ناصراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
٦٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةعلیاء مالك مزھرداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
٦٦.٩٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةایمان فاضل خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
٦٦.٧٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمھا كنعان خلیفةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
٦٦.٧٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةایمان زھراو عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39
٦٦.٧٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةكافي حسین جبراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40
٦٦.٦٤١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةھدى علي محسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41
٦٦.٤٧١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةھند عبد المجید رشیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42
٦٦.٣٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب جبار جمیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43
٦٦.٣٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنادیة خضیر جمیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44
٦٦.٣٦١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاخالص شنیع لیلياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45
٦٦.٢٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشاغیك سواك نیكوالاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46
٦٦.٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمناھل جواد زاجياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47
٦٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدیة جمیل سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48
٦٥.٨١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةانسام عباس شفیقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد49
٦٥.٧٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةبیان محمد نورياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد50
٦٥.٥٧١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةنادیة حیدر عسكراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد51
٦٥.٤٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةجوان صالح رشیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد52
٦٥.٠١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةفاتن حسین سرسیحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد53
٦٤.٨٣١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةنغم حسین سرسیحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد54
٦٤.٦٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةامل محي الدین محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد55
٦٤.٥٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرنا خالد رضااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد56
٦٤.٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرجاء حاتم حمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد57
٦٤.٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةعلیاء عبد الزھرة باقراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد58
٦٤.٢٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسجى علي حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد59



٦٣.٩٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةفلایر نعمان عبد الرحمناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد60
٦٣.٣٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاالء صبحي عواداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد61
٦٣.٢٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنضال مجید حموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد62
٦٣.٢٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةازھار خلف عبد هللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد63
٦٣.٠٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیة سرى مطلك ناصراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد64
٦٢.٩١١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةالھام عبد الرزاق كاظم اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد65
٦٢.٠١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرشا خالد احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد66
٦١.١٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسماء صباح كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد67
٦١.٠٣١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاسراء طارق عبد الباقياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد68
٦٠.٨٤١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةسوزان حسن علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد69
٦٠.١٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةابتھال بیان حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد70
٥٩.٥٤١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةرباب محمد موسىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد71
٥٧.٥٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشذى نجم عبد هللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد72
٥٦.٢٣١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةزینب عباس عیسىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد73
٥٦.٧١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةوسن عباس كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد74
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٨٨.٧٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةابتسام علي عوفياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٨٧.٠٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسمیرة عالوي عبد الحسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٨٢.٧٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسھیر نعمان سعیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
٨١.٥٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب عبد المھدي نعمةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٨٠.٢٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب اموري داوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٧٩.٧١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةامل كاظم جمعةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٨.٧٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنوال عاشور رشیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٧.٥٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمیسون نجم عبوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٥.٩٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسدیر عباس حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٥.٧٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاشواق مطشر عكلةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٥.٦١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمھا ھالل محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
٧٤.٩٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةانتصار جوید عیداناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٤.٩٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةوسن علي حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٤.٦٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب عبد الكریم حمزةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٣.٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنادیة محمد كباشياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٣.٢٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمیسون علي مراداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٣.٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب كامل حسوناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٢.٨٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب كاظم شنیوراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٢.٦٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةیاسمین خالد جبراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٢.١١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنجاة سبتي كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٢.١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسراء جاسم عطیةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٢.١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةبتول احمد سلیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧١.٩٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةندى ماجد صادقاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧١.٨٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةدینا ھوبي عارفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧١.٥٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةوالء خالد عوض معروفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٠.٦٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء ستار جباراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٧٠.٥٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشذا حسین شبیباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧٠.٣٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمیساء انمار محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧٠.٠٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةوفاء مجید حمیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٩.٦٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةبركات داخل عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٩.١١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةجنان فاھم عیسىاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٩.٠٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرئاب عبد الصاحب حقياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٧.٥٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاخالص حسن كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٧.٢٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةانعام صالح ھاشماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٦.٨٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةعلیاء علي سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٦.٥٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسماھر زھیر محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٦.٥٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشروق خماس حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٦.٢٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةابتھال عجمي مرموصاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٥.٧٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنھلة جبار فرجاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٥.٦٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسعاد علي غضباناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٥.٥٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسناء ساھي عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٥.٢٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةفاطمة كاظم شلشاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٤.٣٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسلمى محسن حمیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٤.٣٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةبدریة علوان سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٣.٩٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةألماز ریسان فلیحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٣.٠٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةأمل بكھ رضااللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٢.٤٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةامنة عبد الحسن احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦١.٦٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنوال صالح ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦١.٢٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةھیفاء كاظم جباراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦١.٢٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاالء عوید جباراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٠.٤٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسحر عبد عوفياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥١
٥٩.٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنزال اسود اسماعیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
٥٩.٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمنى محمود محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٣
٥٩.٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةكریمة عبد الرحمن حموداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٥.٩٧١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةوجدان عبد الرزاق كاطعاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٤.٦٢١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةمیسم خاشع جابراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦١.٣٨١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةبیداء طالب جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٧
٦١.٢٦١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةرسالة فوزي جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٨



٥٩.٤٩١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاالء ھاشم جریاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
٥٨.٥٩١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةبشرى خلف جباراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
٥٨.٧١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةھناء حیاوي صخياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦١
٥٧.٩٣١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةرواء جواد كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٢
٥٧.٧٨١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاسیل علي مھودراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٣
٥٧.٧٧١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةمیسلون كریم شایشاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٤
٥٧.٣٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةسھى حسن موسىاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٥
٥٧.٣٢١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةراجحة عبد الھادي جمیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٦
٥٧.٢٢١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةسماح عبد عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٧
٥٧.٢١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةسعاد علي جباراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٨
٥٦.٨٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةسماح عبد هللا یاسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٩
٥٦.٣٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاسراء صكر صبیحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٠
٥٦.٢٨١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةمیادة ھاشم حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧١
٥٦.٠٣١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةزینب نعمة بیتياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٢
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المالحظات

٨١.١٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسیل عبد القادر خلفالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٨٠.٤٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةھناء حسن خشانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٨٠.٠٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرنا فتحي سعودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٧٦.٦٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةلمى موسى حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
٧٩.٢٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء جواد عطیةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٧٩.٠٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةبیداء احمد ثامرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٧٨.٢٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةوسن حسین محیمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
٧٦.٧٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةساھرة مالك صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
٧٦.٥٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء ھاني حمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

٧٦.٢٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرجاء ھاشم جمیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٦.٢٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب حسین میوكالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
٧٦.١٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاشواق سلمان جوادالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
مكررة ٧٦.١٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةالھام نجم عبد الواحدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣

٧٥.٩٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةامل محسن عرنوصالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٥.٥١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةریم ھادي مرھجالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٥.٤٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةفاطمة عزیز برویزالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٥.٢٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةخدیجة یوسف مفرودالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٤.٩٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسھى زعال ھوسيالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٤.٨٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنادیة عادل عارفالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٤.٧٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةخلود علي مرادالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٤.٦٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةانوار كاظم شنیورالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٤.٥٧٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرواء عبد الستار عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٤.٥٧٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشھباء احمد ثامرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٤.٤٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینة جبر راضيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٤.٣٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسروه فاروق كاملالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٤.٢١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةفاتن طارق توفیقالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٧٤.٠٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةبتول فاضل لفتھالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧٣.٩١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنبأعبد الكاظم عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧٣.٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمھا حامد عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧٣.٧٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسناس الماس نایفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧٣.٦٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسناء جعفر رشیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
٧٣.٥٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرقیة عبد الرحمن حمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧٣.٤٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاخالص رحیم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣
٧٣.٤٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسھاد احمد طعمھالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤
٧٣.٠٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب كریم رسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥
٧٢.٨٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةامال محمد ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٦
٧٢.٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةایناس عبید خدامالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧
٧٢.٥٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةایناس عبد الھادي عبد االمیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨
٧٢.٥١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةازھار حسین صكبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩
٧٢.٤٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنادیة عبد الرحمن نصیفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠
٧٢.٢٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمنتھى صبري طاھرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤١
٧١.٧٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب شھاب عیسىالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢
٧١.٧٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب عبد الحسین نورالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣
٧١.٥٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةعلیة فاضل راشدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤
٧١.٥٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةعلیة عبد الكاظم ھاملالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥
٧١.٤١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرغد علي كریمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦
٧٠.٦٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسماح حمید راضيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧
٧٠.٦٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةندى قاسم راشدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨
٧٠.٥٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاالء حسین سھرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٩
٧٠.٢٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنجاة بعیوي سريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠
٧٠١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسامیة سعدون عویدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٩.٩٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةوجدان فائق عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٩.٩٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسھى حمید یاسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٩.٨١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةانسام علي بنیانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٩.٦٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنادیة غازي ختانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٩.٢٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةبشرى مطلك عوادالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٩.٠٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةحمیدة عطا عبد الھاديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٧
٦٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةامل مزعل لطیفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٨



٦٨.٩٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةتغرید عبد العال كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٨.٨٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسمیرة عباس داودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٨.٨٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةفاطمة غانم عبیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٨.٨٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةھناء عبد الكریم خلیفةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٨.٧٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنجالء قاسم حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦٨.٤٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاالء نجم عبدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦٨.٢١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةعھود مھدي سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٥
٦٨.٠٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةجنان عبد الكاظم الزمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٦
٦٧.٩٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینة خضیر عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٧
٦٧.٧٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنضال جواد طرادالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٨
٦٧.٥٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةلمیاء عباس عبدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٩
٦٧.٤٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدى قابل عبیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٠
٦٦.٥٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسكینة سفر قدوريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧١
٦٦.٤١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةنھاد طاھر حسونالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٢
٦٦.٣٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةانوار علي ناصرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٣
٦٦.٢٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاحالم قاسم حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٤
٦٥.٨٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةردینھ احمد زكيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٥
٦٥.٥٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةبشرى عبد سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٦
٦٥.٢٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینة جاسم جبرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٧
٦٥.١١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةآسیا جوید حمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٨
٦٤.٩٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةدرین اسماعیل حقيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٩
٦٤.٧٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةافاق عباس حنتوشالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٠
٦٤.٦٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاخالص شحاذة اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨١
٦٤.٥٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسراء عبد الحسین عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٢
٦٤.٤٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدى عبد الجبار طلیبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٣
٦٤.٣٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةعبیر رحیم احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٤
٦٣.٤٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةندى بشیر مجیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٥
٦٣.٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةكواكب جواد كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٦
٦٣.٣٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةوالء فلیح راھيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٧
٦١.٨٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسوسن محمد سعیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٨
٦١.٨٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاقبال عبد الرضا حمدانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٩
٦١.٧٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسناء محسن شاكرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٠



٦١.٥٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسھى حمدان جبرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩١
٦١١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةنجاة حسین كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٢
٦٠.٥٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةبسعاد زویر سدخانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٣
٦٠.٢١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةرغد جمعة محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٤
٦٠.١٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةنادیة یحیى حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٥
٥٩.٩١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةلمیاء حسین جوادالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٦
٥٩.٧٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةایناس عدنان صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٧
٥٧.٦٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةمھا عبد اللطیف كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٨
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٧٨.٥٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسماح صباح علوانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٧٥.٢٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةایمان عدنان یاسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٧٤.٩٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسھاد اكرم مجیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٧٤.٩٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةلمیاء احمد محسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٧٤.١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاالء طالب جوديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٧٢.٧٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةخلود قاسم عزیزالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٧١.٨٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسجى كامل عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٧١.٢٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسلیمة زھراو محاربالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٧١.١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةساھرة محمد طلبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٧٠.٧٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةعذراء فوزي مھديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٧٠.٦٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةلمیاء اسماعیل عبد عونالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٧٠.٤٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةامل نمر محمد حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٦٩.٨٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسكینة حمید مھديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٦٩.١٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزھراء نوري عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٦٨.٢٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةامیرة محمد علي حمزةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٦٨.١٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرجاء عبد الكریم طالبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٦٧.٩٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشذى سلمان داودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٦٧.٨٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب محمد فزاعالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٦٧.٤١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةطیبة مزھر محمد رضاالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٦٧.٣٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسوسن عبد الكاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٦٧.٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاخالص اسماعیل رضاالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٦٧.٠٨١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةشیماء روضان حنتوشالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٦٦.٩٢١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةوفاء عباس جلوبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٦٦.٨٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدى عبد الھادي عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
٦٥.٨١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیة اكرام علي رسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
٦٥.٢٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةبشرى جبار عبد الواحدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
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٦٤.٩٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةایمان خماط حامدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
٦٤.٨١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةبشرى عبد محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28
٦٤.٧٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنداء عبد الحسین جوادالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29
٦٤.٥٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةھبة نضال خالدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30
٦٤.١٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةتغرید علي جبارالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد31
٦٣.١٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةھبة عبد المحسن نصیفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد32
٦٢.٦٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةھند علي سرحانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد33
٦٢.٤٩١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةبان حمودي جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد34
٦٢.٢٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةفائزة فالح عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد35
٦١.٧٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمنال ھادي جبارالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد36
٦١.٦٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدیل محمد صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد37
٦١.٤٢١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاخالص عزیز محسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد38
٦١.٣٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرغد داود وھیبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد39
٥٨.٢٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسماء خالد عبد عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد40
٥٧.٢٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةعلیة داخل سرحانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد41
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٨٥.٣٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھناء عبد الحسن سایراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
٧٧.٢٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةلمى كریم جعفراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
٧٥.١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشیماء محمد علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
٧٤.١٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنادیة محمد علي توفیقاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤
٧٢.٨٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةانوار عدنان منصوراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
٧٢.٤٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمنتھى خلف رحمةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
٧١.٥٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمیسون خلف موسىاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
٧٠.٧٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنجالء محمد علي شریفاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
٦٩.٦٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةزھراء مصطفى عبوداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
٦٩.٢٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةماجدة كاظم جاسماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
٦٨.١٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةامل حاتم جماحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١
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٦٨.٠٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنادیة محمد صالحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢
٦٧.٩٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھدیل شاكر عبد الرزاقاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣
٦٧.٨٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسلوى ماضي ابراھیماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٧.٤٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمي عبد الوھاباالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٧.٢٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةزینة خلف صباحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٧.٠٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةوداد احمد حسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٦.٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةأنعام جاسم ھیلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٦.٤٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةلبنى ثامر خزعلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمي علي عباساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٥.٨٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسرى عبید نعمةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٥.٥٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةساجدة عبد الكاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٥.١٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةبان عارف حبیباالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٤.٤٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةعلیاء عبد علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٤.٤٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةعلیاء جواد محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٤.٣٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسندس مظفر محموداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦٤.٣٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاسیل طارق ھاللاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٤.١٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشیماء خضیر یاسراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٤.١١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةزكیة قاسم محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٣.٧٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةأثیر مخلص بحراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٢.٨١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةزینب مرزة حمزةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٢.٥٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةبراء عدنان علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٢.٥١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاریج منصور حمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٢.٣٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةبشرى عزیز خاناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٢.٢٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھدى عزیز فنجاناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦١.٣٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسارة بندر عبد الكریماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦١.٠٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةجیھان عبد القادر محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦١.٠٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةرغد مقداد ھادياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٠.٧٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمنتھى علي حسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٩
٥٩.٦٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنادین مفید حمیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٠
٥٨.١١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھند طارق رضااالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤١
٥٧.١٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةغیداء محسن طاھراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٢
٥٦.٠٧١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىالعراقیةعلیاء عدنان عبد الكریماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٣



٥٥.٧٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسناء حمزة صالحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٤
٥٤.٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةفاطمة طالب حسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٥
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٨٩.٦٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةتغرید مكي باقرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1
٨٧.٥٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةجوري معین عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2
٨٢.٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشفاء حمودي ردیفریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3
٨٠.٦٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمرفأ جالل عبیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4
٧٩.٨٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةدینا قاسم عبد الھاديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5
٧٧.١٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةرباب وحید بریديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6
٧٦.٧٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسؤدد محسن عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7
٧٦.٧٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسرى علي حماديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8
٧٦.٣٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنغم كمال الدین محمد عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9
٧٦.٠٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةبان علي محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10
٧٤.٥٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةلیلى نجم ثجیلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11
٧٤.٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھناء سعدون دخیلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12
٧٤.٠٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةلین حسن عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13
٧٣.٥٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمنتھى ھمیم محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد14
٧٣.٢٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةانوار فاضل عبد الوھابریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد15
٧٢.٨٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشعوب نوري فالحریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد16
٧٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةزینة سعد عبد الرزاقریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد17
٧١.٥٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمیثاق صبري مجبلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد18
٧١.٥٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسراب سعدون صبريریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد19
٧٠.٨٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنجالء حاتم جبارریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد20
٧٠.٦٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنغم عبد هللا محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد21
٧٠.٤٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسناء حكمت عسكرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد22
٧٠.٣٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسناء قاسم عبدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد23
٧٠.٠١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھناء مجید ساجتریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد24
٦٩.٧٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةندم مھدي عمرانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد25
٦٩.٢٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسعاد مصلح مھديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد26
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٦٨.٩٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةانعام جیجان زغیرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد27
٦٨.٨٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسوالف علي موسىریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد28
٦٨.٣٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمیثاق سامي محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد29
٦٨.١٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمیسون كریم ضاريریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد30
٦٧.١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةرفاه حسین عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد31
٦٦.٥٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةتھلة ھادي عطیةریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد32
٦٦.٥٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةایناس عاصم یعقوبریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد33
٦٦.٢٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاسماء دعبول حسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد34
٦٦.٠٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةبان صباح یحیىریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد35
٦٥.٤٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةزھراء علي خلفریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد36
٦٤.٩٣١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىالعراقیةانعام مزھر علوانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد37
٦٢.٤١١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىالعراقیةافراح مصطفى بوريریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد38
٦١.٤٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىالعراقیةاالء عبد المحسن حماديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد39
٥٨.٨١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىالعراقیةزینب احمد نایفریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد40
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٨٥.٥١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب احمد عبد هللالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد1
٨٤.٣٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةصدى فایض محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد2
٧٨.٨٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةعروبة شاتي كطنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد3
٧٦.٦٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةعشتار عبد الواحد ھدیبالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد4
٧٥.٣٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرباب رضوان محمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد5
٧٥.٠١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسعاد عبد القھار عبد السالمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد6
٧٣.٨٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرائدة شكوري فرحانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد7
٧١.٨٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةدالیا رزوقي بتوالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد8
٧٠.٥٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةفائزة حمدان جبوريالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد9
٧٠.٢٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةلمیس سلمان محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد10
٦٩.٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةھیفاء انور شاكرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد11
٦٧.٥٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشذى بخیت حسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد12
٦٧.٥٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنھاد فوزي جاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد13
٦٧.٤٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنادیة عباس حسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد14
٦٧.٢٦١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةزینة حمید رشیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد15
٦٧.٢٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةھدى خالد شیاعالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد16
٦٦.٢٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةبشرى جالل جبارالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد17
٦٥.٨٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةریم عزام محمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد18
٦٥.٧٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةایمان صالح حسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد19
٦٥.٠٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسندس خمیس احمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد20
٦٥.٠٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةوجدان طھ یوسفالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد21
٦٤.٧٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةندام صالح حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد22
٦٣.٤٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةانعام خلیل كاظمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد23
٦٣.١٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةخنساء عبد الكاظم مھديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد24
٦٢.٥٤١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةسناء زكي توفیقالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد25
٦٢.٢٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاقبال علي حسونالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد26
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٦١.٥٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشذى قاسم شلشالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد27
٦١.٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةابتسام حسین عليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد28
٦١.٣٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسعاد طارق ھاتفالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد29
٦١.٢٨١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةماجدة كاظم ناصرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد30
٦١.١٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةوداد صدام شلتاغالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد31
٦١.١٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةنازك نجم عبد الریاضیاتالتربیة للبناتبغداد32
٦١.٠٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةھناء یاسین اسماعیلالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد33
٦١.٠٩١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةایمان طالب علوانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد34
٦١.٠٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمدیحة خلف حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد35
٦٠.٦٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنسرین محمد محمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد36
٦٠.٣٤١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةخمائل ھادي جاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد37
٦٠.١٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب عباس احمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد38
٦٠.٠٤١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةایمان ماجد سالمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد39
٦٠١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء حسن قاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد40
٥٩.٨١١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةسماھر متعب عبدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد41
٥٩.٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنضال عبد ضاحيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد42
٥٩.٣٨١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةرواء عبد الواحد عليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد43
٥٩.٣٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنوار حمید حسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد44
٥٩.٢٦١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةھوازن غني شباطالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد45
٥٩.١٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسندس جبار محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد46
٥٨.٩٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةایھان ساقي حمیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد47
٥٨.٨٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةذكرى فاروق حامدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد48
٥٨.٦٨١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةماجدة حاجم صكرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد49
٥٨.٦٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسماھر حسین جبارالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد50
٥٧.٧٢١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةرغد عامر جمیلالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد51
٥٧.٦٩١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةھدى خلیل ابراھیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد52
٥٧.٥٧١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةنضال عبد الستار ناصرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد53
٥٧.٥١١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةمنى زھیر ناجيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد54
٥٧.٢٨١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةمھا لطیف غائبالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد55
٥٧.٢٧١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةشیماء منصور حمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد56
٥٧.٢٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةناھدة كریم ثامرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد57
٥٧.١٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةلمیعة عبد الجبار عزیزالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد58



٥٧.٠٩١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةجنان كاظم حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد59
٥٧.٠٢١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةبان عبد االمیر یاسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد60
٥٦.٦١١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةرغد عبد الھادي عبد الغفورالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد61
٥٦.٥٧١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةسمارة محمد علي عباسالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد62
٥٦.٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةزینة عبد الواحد شعالنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد63
٥٦.٣٦١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةوجدان مظھر سلیمانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد64
٥٤.٧٤١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةشیماء عودة جبرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد65
٥٤.٣٦١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةانتصار جاسم محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد66
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٧٧.٩١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمیسون حسن مشجلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١
٧٧.٠٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھیفاء نوري مطرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢
٧٥.٨٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةتغرید فرمان موسىعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣
٧٤.٩٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةكفاح عادل جاسمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤

٧٤.٨٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسھاد عبد االمیر جاسمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥
٧٣.٣٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةماجدة عبد الستار شكرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٢.٤٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةانتصار وجعان عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٢.١١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشیماء مجید جوالنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٢.٠٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھیلین سلیم زرزورعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٩
٧١.٨٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةلقاء احمد حكمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧١.٧٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةزینب طالب عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١١
٧١.٧٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةبان علي غالبعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧١.٥٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةانتظار صالح مھديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٣
٧١.٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةأالء سجاد صیھودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧١.٣٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةبیداء عطیة محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٠.٣٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنادیة حمزة جوادعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٩.٩٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةعلیاء عبد اللطیف عبد الجبارعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٩.٦٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشذى سدخان فیصلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٩.٦٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنجوى حبیب حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٩.٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةأسماء مھدي شرموطعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٩.٣٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةبشرى محمد كاظمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٩.٠٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةلینا عیسى عبد اللطیفعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٨.٨٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشیماء فاضل محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٨.٥٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةجیھان محمود رجبعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٨.٣٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنضال حمید عبد السادةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٨.٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةانتصار كاظم لفتةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٨.١٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةصبا فائز جرمطعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٧.٩٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاسكندریھ یاسین عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٧.٨٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةابتھال طالب جاسمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٧.٨٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسندس علي حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٧.٦٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةتغرید حمودي زیارةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٧.٠٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنبراس فالح جیجانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٦.٢٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھناء غازي محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٣

٦٥.٦٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسندس حسین محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٤

٦٥.٤٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةشیماء سلمان خضیرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٥

٦٥.٤٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةنشمیل علي حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٦

٦٥.٣٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاسماء محمد عزیزعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٧

٦٥.٢٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسھى اسماعیل مباركعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٨

٦٤.٩٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةورود سعد عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٩

٦٣.٩٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةأمل كاظم یاسرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٣.٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةاستقالل ضیاء احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٢.٢٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسناء كاظم عطیةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦١.٨١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةبراء امجد كمالعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦١.٧٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةھناء نجیب كریمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦١.٥٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةفردوس جاسم حاتمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦١.٥١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةایناس شھاب احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦١.١٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةضمیاء محمد میرزاعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٠.٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةمنال ناجي سرحانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٥٨.٠٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىالعراقیةسھى محمد مجیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٥٨.١١١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىالعراقیةورقاء یحیى صالحعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥٠
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٨٠.٧٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةامیرة كنعان عصفورالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد1
٧٤.٤٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسماره جاسم محمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد2
٦٩.٩٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب عبد علي كریمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد3
٦٨.٢٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسالي حسین عليالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد4
٦٧.٩١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسحر عبد نور جبارالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد5
٦٧.٨٨١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةحنان علي عبدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد6
٦٧.٢١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةرائدة جبر حمودالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد7
٦٧.٠٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةمنال جبار حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد8
٦٦.٨٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاخالص علوان سعدونالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد9
٦٦.٠٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةافراح كاظم كاصدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد10
٦٦.٠٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب فخري میرزاالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد11
٦٥.٧١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةوھران محمد حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد12
٦٤.٧٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرسالة علي عباسالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد13
٦٤.٦٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةلینا نوري حمیدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد14
٦٤.٤٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةجوالن سعد محمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد15
٦٤.٢٤١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةولدان محمد عوادالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد16
٦٤.١٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرسالة محمود رشیدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد17
٦٣.٨٣١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةھیام عیسى كاظمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد18
٦٣.٧١١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةمناھل خلیل مولىالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد19
٦٣.٣٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةحوراء حسین محمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد20
٦٣.١٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةرنا سعید عبد العزیزالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد21
٦٣.٠٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةعلیاء غازي جاسمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد22
٦٢.٩١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةوفاء احمد حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد23
٦٢.٩١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةھدى كاظم عبدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد24
٦٢.٤٩١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةفاتن سوادي ناصرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد25
٦١.٩٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةزینب فؤاد ردیفالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد26
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٦١.٨٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةعلیاء حسین عالويالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد27
٦١.٧٨١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةحیاة امین زكيالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد28
٦١.٧٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاسماء احمد شھابالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد29
٦١.٥٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةفاتن محمد منھلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد30
٦٠.٨٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةنادیة ھاشم عبد الرزاقالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد31
٦٠.٧١١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةانتصار نعمان حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد32
٥٩.٨٧١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةنضال مظلوم رحیمةالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد33
٥٩.٦٩١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةاسیل براق خضیرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد34
٥٩.٤١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةشروق صكر سلمانالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد35
٥٩.٢٦١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةنبیلة فاخر جبرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد36
٥٩.٠٦١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةامال وحید حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد37
٥٩.٠٣١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةعروبة رشدي محسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد38
٥٨.٦٤١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةعذراء حسن عبد الكاظمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد39
٥٨.٣١١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةأمال حسین جوادالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد40
٥٥.٠٧١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةمیسون كطوف زغیرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد41
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المالحظات

٧٣.١١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةصبا محمد خماسالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١
٧٢.٨٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسناء مرقس اسحقالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢
٧٢.٦٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةابتسام حسن عطیةالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣
٧٢.٣٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةبسعاد ناجي سعیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤
٧١.٦٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةبسمة طالب جاسمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٥
٧١.٠٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسلفانا أدور یوسفالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦
٧٠.٤٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةوفاء مرقس اسحقالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٧
٦٩.١٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةحمدیة حاتم جوادالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٨
٦٨.٥٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسراء فلیح حسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٩

٦٨.٤٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةصبا صالح جوادالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٠
٦٧.٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء جاسم عطیةالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١١
٦٦.٧٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاحالم جبار غزايالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٢
٦٦.٧١١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةعبیر علي حموديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٣
٦٦.٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرغد داخل عبد هللالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٤
٦٥.٨٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةباسمة حمود سعدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٥
٦٥.٦٥١٩٩٩/١٩٩٨الثانيانثىعراقیةایفان عبد الكریم حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٦
٦٥.٠١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء احمد نزالالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٧
٦٤.٥٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةنھلة انیس عبد العزیزالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٨
٦٤.١٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةلمیاء ھادي عبد الرضاالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٩
٦٣.٨٢١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرنا مجبل ھلیلالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٠
٦٣.٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةوسن عبد الھادي محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢١
٦٣.٢٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب فیصل عنیزالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦٣،
٦٣.١٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةایناس عبد المناف حمیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٣
٦٢.٧٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةرشا شاكر محمودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٤
٦٢.٢٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةسالمة لبیب عارفالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٥
٦١.٤٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء حمید شاكرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٦
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٦١.٢٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةابتسام صبري داودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٧
٦١.٢٦١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةافراح عبد الزھرة عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٨
٦٠.٧٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاالء زایر راضيالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٩
٥٩.٣٤١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاخالص فاضل جعفرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٠
٥٩.١٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةاسراء حیدر علوانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣١
٥٩.٠٨١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینة مزھر جبارالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٢
٥٨.٦٧١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةایناس كمال عبد االمیرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٣
٥٨.٦٥١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةعبیر عباس حمودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٤
٥٨.١٣١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةشیماء ناظم داخلالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٥
٥٨.١١١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةزینب فائق محمد صالحالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٦
٥٧.٢٩١٩٩٩/١٩٩٨االولانثىعراقیةخولة ولید فتاحالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٧


