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مسائي٥٨.٩٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةقسمة كاظم نمراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد96
٥٨.٩٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةفاطمة عبد الكاظم ھریس اللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد97
٥٨.٨٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنادیة خیري حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد98
٥٨.٨٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةازھار كریم علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد99
٥٨.٧الثانيانثىعراقیةلینا ارشد یاسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد100

٢٠٠٠/١٩٩٩

٥٨.٤٨االولانثىعراقیةفاطمة جواد مھنااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد101
٢٠٠٠/١٩٩٩

٥٨.٣٨الثانيانثىعراقیةفوزیة قاسم نعمةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد102
٢٠٠٠/١٩٩٩

٥٧.٨٦الثانيانثىعراقیةشیماء احمد عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد103
٢٠٠٠/١٩٩٩

٥٧.٥٢االولانثىعراقیةھند سعدي احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد104
٢٠٠٠/١٩٩٩

٥٦.٧٢الثانيانثىعراقیةاشواق عبد اللطیف لفتھاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد105
٢٠٠٠/١٩٩٩
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٨٦.٢٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسمیرة جاسم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٨٥.٣٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسھا عبد محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٨٥.٠٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسناء عبد االمیر مفتناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
٨٢.٤٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاالء كاطع عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٨٠.٧٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسیا مجید جاسم اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٨٠.٤١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةساھرة عضیل عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٨٠.١٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسماء ھلیل زویداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٩.٣٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةافراح عباس عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٨.٨١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةعلیاء نصرت حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٨.٠٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنور علي حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٧.٧٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاقبال حسین عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
مسائي٧٧.٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةذكرى یحیى الدین حمیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢

مسائي٧٥.٧٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةمھا ھلیل زویداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣

٧٥.٠٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةلقاء غازي عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٤.٥٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةرجاء حمزة عیداناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٣.٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةأسماء غضیب شاطياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٣.٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةحنان احمد صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٣.٥٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةعلیاء عبد الحسین نوراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٣.٤٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةحنان احمد عبد هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٣.١٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةحنان كریم ھادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٣.١٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنبراس طارق حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٣.٠٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسنان عبد الستارطھاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٢.٨٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسماء غازي عبد الحسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٢.٨٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایمان خمیس ذیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٢.٥٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةمیرفت یوسف كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٢.٣٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایناس عباس نعمةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٧٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء عباس جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧١.٨٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةامل جاسم عبد الرضااللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧١.٧٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنادیة عبد الرضا علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧١.٥٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشفاء فاضل غبیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
مسائي٧١.٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةفائزة عبید محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١

٧١.١٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنادیة عبد علي مجیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧١.١٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةوسام عذیر مسعوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٧٠.٦٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةرباب حمدان صدخاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
مسائي٧٠.٦١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسراء علي سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥

٧٠.٤٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةفرقد محسن علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٧٠.٤٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةأالء قاسم احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٧
٧٠.٤١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةفاتن عیسى حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
٧٠.٣٧٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةسناء حمزة ثعباناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
مسائي٧٠.٢٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةمرفد محمد بكراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠

٧٠.١٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنھلة مسیر مویشاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٩.٢٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةفاطمة عبد الزھرة عبد الحسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٩.٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةبان یونس عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٨.٩٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایناس حامد بحراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٨.٩٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسعاد جاسب كاطعاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٨.٦٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایناس علي عبد العزیزاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٧.٦٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةعلیاء مارد جابراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٧.٤٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایمان سلیم خزعلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٧.٣٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةماجدة لطیف داوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٧.١١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةأالء عدوان عبد الصاحباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٦.٩٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایناس عبد السادة جودةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٦.٩٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسرى خالد شاھیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٦.٩٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةالھام علي عبوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٦.٨٨٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةسماھر علي محسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٦.٦٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةھیام شھید حمیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٦.٦٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسھاد عبود ضیداناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٦.٦١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایمان مھدي حلواللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٧
مسائي٦٦.٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنھى یوسف عبد الرضااللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٨



٦٦.٥٤٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةھیام حسین عودةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٦.٢٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء صالح سلوماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٦.٠٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةوسن كامل خضیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٥.٢٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنرجس یاسر محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٥.٢٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاحالم غانم كاطعاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦٥.١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاالء احمد عبد هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦٥.٠٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء مؤید مجیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٥
مسائي ٦٤.٨١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاالء غني ضایفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٦

٦٤.٦٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةأسماء علي حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٧
٦٤.٤٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةعلیاء محسن عبد الھادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٨
٦٤.٣١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء طالب خضیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٩
٦٤.١٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةوفاء ابراھیم عبد الرحمناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٠
٦٤.١٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایمان حسین كریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧١
٦٤.٦٢٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةمیثاق كاظم جبراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٢
مسائي ٦٤.٣٦٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةھیفاء خلف لفتةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٣

٦٣.٦٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةرواء قاسم جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٤
٦٣.٤١٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةشیماء عبد الكاظم سالماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٥
٦٣.٣١٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةسھاد محسن نصر هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٦
٦٣.١٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةانوار ممدوح عواداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٧
٦٣.٠٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةھند علي مراداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٨
٦٢.٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاخالص فرمان خلفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٩
مسائي٦٢.٦٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةیسرى عباس عذاباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٠

٦٢.٤٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنورس نوري جواداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨١
٦٢.٢٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةزھراء ابراھیم جمعةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٢
٦٢.١٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنصرة علي جبریلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٣
٦٢.١٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاخالص خیون حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٤
مسائي ٦٢.١٣٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةفضاء عبد الرزاق حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٥

٦١.٩١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاالء صاحب كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٦
٦١.٨٤٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةایمان رحیم سالماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٧
٦١.٥٣٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةسھاد بشار جباراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٨
٦١.٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةصافیة صالح حموداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٩
مسائي ٦١.١٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةزینة عباس یاسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٠



٦٠.٣١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایناس عبد االمیر حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩١
٦٠.٥٢٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةاشواق محمود عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٢
٦٠.٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةوسام خضیر كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٣
٦٠.١٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةكوثر حمید عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٤
٥٩.٧٢٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةلمیاء حسن عكلةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٥
٥٩.٣١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةأالء حنون فلیحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٦
٥٩.١٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةوسام عبد هللا دعیجاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٧
٥٨.٨١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةانمار صبحي بخیتاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٨
٥٨.٧٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنیران منعم حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٩
مسائي٥٨.٦٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسحر علي ناصراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٠

٥٨.٥٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةوجدان جاسم صداماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠١
٥٨.١٢٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةافیاء ظاھر علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٢
٥٧.٩٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةامیرة عبد الجبار علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٣
٥٧.٨٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةرنا حسین علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٤
٥٧.٦٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةجنان كعیم غازياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٥
٥٦.٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةبیسان حسن ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٦
٥٦.٢٧٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةشیرین عثمان عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٧



٥٥.٩٩٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةوفاء سامي مشعاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٨
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المالحظات

٨٧.٤٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةزینب عبد الجبار عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٨٢.٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةبشرى ساھي مناتيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٨١.٢٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنبراس خلیل ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٨٠.٦٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةزینب احمد عبد الرشیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
٧٩.٩١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةندى محمود مجیتالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٧٩.٥٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةفیان كریم شلشالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٧٩.٤٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةوفاء عجمي نوحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
٧٨.٧٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسراء حنون صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
٧٨.٤١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایمان عبد هللا حمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

٧٨.٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسناء خضیر عودةالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٧.٩٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةمیسون محمد جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
مسائي٧٧.٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةدینا محمود سلومالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢

٧٧.٤٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایمان حسین طعمھالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٧.٢٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایمان علیوي سلوميالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٧.١٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةلمیس ناصر محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٦.٥٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسناء محمد عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٦.١٥٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسحر كمال عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٦.١٥٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةباسمة حمید جالبالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٦.١٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةأفراح یوسف كاطعالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٥.٦٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةبان علي محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٥.٦١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنادیة عطیة نوحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٥.٢٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةلمیاء محسن محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٥.١١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةمیسم محمد فاضلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٤.٩٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةفاتن حبیب محسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٤.٩٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسیل جبار حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
مسائي٧٤.٨٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسماح عبد علي عیسىالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٧٤.٧٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسوسن عبد الكریم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
مسائي٧٤.٧٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنھاد نعمة مجیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨

٧٤.٧٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةھناء عبید لعیبيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
مسائي٧٤.٤٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسماء جابر علیويالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠

٧٤.٧٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء شاھین یاسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
٧٤.٢٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةغنى مران جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧٣.٩٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاساور محمد زمامالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣
٧٣.٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسمھان عیسى حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤
مسائي ٧٣.٦٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةامال جعفر عبودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥

مسائي٧٣.٥٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةافراح جبار عودةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٦

٧٣.٤٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسمر فاضل خلفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧
مسائي ٧٣.٤٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسعاد احمد شريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨

٧٣.٤٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسحر عبد االمیر محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩
٧٣.٣٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسعدیة احمد عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠
٧٣.٣٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةزھراء یاسین محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤١
٧٢.٨٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنھاد بھلول كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢
٧٢.٧٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةوحیدة فرج حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣
٧٢.٦٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةمیساء سالم جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤
٧٢.٥١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةعبیر محمود خضیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥
٧٢.٤٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةبشرى ھادي یاسرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦
٧٢.٤٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةحنان حمید حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧
٧٢.٢٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةبشرى علي محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨
٧٢.٠٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسفانة علي صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٩
مسائي٧١.٩٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةلنا حسین صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠

٧١.٩١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسعاد عبد االمیر عفنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥١
مسائي٧١.٨٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنوال جبار عبیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٢

مسائي٧١.٨١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةلیلى جبار عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣

٧١.٦٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنھى سلمان حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤
٧١.٤٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةعذراء صباح عبودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٥
٧١.٢٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةفاتن فالح حمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٦
٧١.٤٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء مولود اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٧
٧٠.٩٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةدنیا محمود سبعالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٨



٧٠.٩٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةرنا زبن حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٩
مسائي٧٠.٧٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایناس مجید حمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٠

٧٠.٦٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایناس شاكر ھاديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦١
مسائي٧٠.٥٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء عبد المجید یعقوبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٢

٧٠.٢٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةمھا راضي دغشالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٣
٧٠.١٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةزینب مجید حمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٤
مسائي٧٠.١٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةضحى سعدون عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٥

مسائي٦٩.٧٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةفوزیة حبیب حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٦

مسائي٦٩.٥٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةخالدة حرز كریمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٧

مسائي٦٩.٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسكینة صباح كاملالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٨

مسائي٦٨.٦٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسماء جاسم عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٩

مسائي٦٨.٤٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسلم محمد صباحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٠

مسائي٦٨.٤٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةدنیا علي مھديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧١

٦٨.٣٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةانتصار عدنان عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٢
٦٧.٢١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةأالء ثامر خضیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٣
مسائي٦٧.١٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةدنیا باسل جرجیسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٤

مسائي٦٦.٤٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةمیسون صخي ساھيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٥

٦٦.٢٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةزرقاء محسن حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٦
٦٦.٩٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشھالء قاسم مردانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٧
٦٦.٨٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةرقیة عبد الجبار علوانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٨
٦٦.٦٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةتغرید خضیر عبد الرزاقالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٩
مسائي٦٦.١٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةزینة زھر عبد الغنيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٠

٦٤.١٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاخالص عبد الحسین حریزالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨١
٦٤.١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةابتسام خلیل ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٢
٦٣.٩٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسیل حازم خلیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٣
مسائي٦٢.٩٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةرائدة عباس عبیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٤

٦٢.٩٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةمنى مطر زویدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٥
مسائي٦٢.٨٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةوئام عبد اللطیف مطشرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٦
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٧٤.٨٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةحمیدة نعمة بینيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٧٣.٧٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةفاتن امین حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٧٣.١٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةزینب ضمد حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٧٢.٤٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةلمیاء عبد الرضا حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٧١.٨٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایمان صبري طاھرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٧٠.٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةانتصار نافع عبودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٦٩.٤٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةزینب علوان سلمانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٦٩.١٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةانتصار جبار حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٦٩.٠٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنادیة عبد هللا وھیبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٦٦.٦٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسمر عبد الفاضل شاكرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٦٦.١١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةافراح جبار لفتھالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٦٥.٧٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةازھار جاسم محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٦٥.٣٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسمیرة غازي حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٦٥.٢٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةجنان خلف عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٦٣.٧٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةصبا صباح ھاشمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٦٣.٤١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةرجاء حسین حنظلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٦٣.٢٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةدنیا جبار محسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٦٣.٠٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةوسن جلیل عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٦٢.٦٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةوسن اسعد نجمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٦٠.٦٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةختام عبد الزھرة یاسرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٦٠.٥٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةامل رحیم ندىالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٦٠.٣٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنادیة كامل صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٦٠.١٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنسرین عبد الكریم عبد النبيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٥٩.٢٤٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةحكمة عبید خضیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
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٨٨.٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةسھام كاظم نمرالتربیة الخاصةالتربیة للبناتبغداد1
٨٠.٧٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنوار طارق عباسالتربیة الخاصةالتربیة للبناتبغداد2
٧٩.٩١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنھى حامد طاھرالتربیة الخاصةالتربیة للبناتبغداد3
٧٩.٠٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةامل كاظم میرةالتربیة الخاصةالتربیة للبناتبغداد4
٧٦.١٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةجمیلة رحیم عبدالتربیة الخاصةالتربیة للبناتبغداد5
٧٥.٦٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنغم غازي حسینالتربیة الخاصةالتربیة للبناتبغداد6
٧٤.٢٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةامل علي حسین حمودالتربیة الخاصةالتربیة للبناتبغداد7
٧٢.٠٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةوفاء جاسم راضيالتربیة الخاصةالتربیة للبناتبغداد8
٧٠٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةسالي طالب علوانالتربیة الخاصةالتربیة للبناتبغداد9
٦٩.٤٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةصبا محمد عليالتربیة الخاصةالتربیة للبناتبغداد10
٦٨.١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةزینب عبد الكاظم جعازالتربیة الخاصةالتربیة للبناتبغداد11
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٨٠.٦٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةوداد فاضل عباساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
٨٠.٥٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةمھا مزعل مطلكاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
٧٦.٢١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشیماء جمودي ردیفاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
٧٦.١٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةرضیة ابراھیم جمعةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤
٧٢.٧١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةفاطمة مكي دحاماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
٧١.٥٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةفاتن عالء الدین عبد الھادياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
٧٠.٤٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةاخالص عبد الحسین شاكراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
٧٠.٠١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةوفاء محمد جاسماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
٦٩.٨٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةأكرام حمید جاسماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
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٦٨.٧٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشیماء علي محموداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
٦٨.٥٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنیران سعدي نورياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١
٦٨.٠٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنادیة قاسم محموداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢
٦٧.٧٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةرجاء شنشول شذراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣
٦٦.٨٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةسیناء مجید حمیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٦.٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةسھیر فخري ھاشماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٦.٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةبدور مظفر عبد الرحمناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٦.٦٤٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىالعراقیةدنیا یوسف اندریااالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٦.١٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةسوسن مقداد عباساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٥.٧٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشروق مزھر رحمةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٥.٤٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةایس احمد نورياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٥.٣٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنیران كامل عبد هللاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٥.٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةیسرى محمد غنياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٥.٠٨٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىالعراقیةزینب علي ناصراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٣.٨٣٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىالعراقیةشیماء عبد المنعم سلماناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٣.١٨٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىالعراقیةتحریر خالد كاملاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٢.٩٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةھالة سعد احمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦٢.٣٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةایناس الیاس عباساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٢.١٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشیماء عبد الحمید محموداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٢.٨٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىالعراقیةدینا حبیب خیوناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦١.٨٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنادیة صحبت امیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦١.٧٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةمنى سمور عجمياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣١
٦١.٣٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةسھاد كاظم محسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٠.٨٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةبیداء ھالل احمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٠.٧٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةزینب حسین جبراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٤
٥٩.١٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشیماء صباح حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٥
٥٨.٦٧٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىالعراقیةزینب مھدي عبیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٦
٥٧.٧٣٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىالعراقیةاسراء علي ھانياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٧
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٨٨.٩٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةسجالء فائق ھاشمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1
٨٥.٣٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشیماء ریاض خلیلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2
٨١.٣٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنغم علي عزامریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3
٧٨.٠٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةكلثوم عبد عون ردامریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4
٧٨.٠٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةسھام حسن كاظمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5
٧٧.٧٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةفاظمة محمد علي سعیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6
٧٦.٢٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةغفران كاظم محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7
٧٦.٠٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنجالء فتحي سلمانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8
٧٥.٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةایناس جاسم حاتمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9
٧٥.٤٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنجوان عبد االمیر فارسریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10
٧٥.٢٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةمیعاد محمود مھاوشریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11
٧٥.٢٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةیسرى حسن سلومریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12
٧٤.٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةھند لؤي عبد الحمیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13
٧٤.٦٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةوركاء غازي فیصلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد14
٧٤.١٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةاقبال احمد عبد الھاديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد15
٧٣.٥٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنادیة شكر محمودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد16
٧٣.١٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةزینب سمیر حسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد17
٧٢.٦٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةمیساء عبد المنعم ابراھیمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد18
٧٢.٣٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةرشا نجیب اسحاقریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد19
٧٢.١٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةرشا زمان حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد20
٧١.٩٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةاریج محمد عبد الرسولریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد21
٧٠.٦٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشیماء محمد كاملریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد22
٧٠.٦٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةوسن نعمت ملكریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد23
٦٩.٢٣٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىالعراقیةضحى حربي مزعلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد24
٦٧.٤٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةسھاد غازي حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد25
٦٧.١٢٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىالعراقیةلمى ایاد عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد26
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٦٧.٠٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةسعاد سلطان زبونریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد27
٦٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةحنین جھاد ابراھیمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد28
٦٦.١٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةایمان حسین عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد29
٦٥.٣٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةابتسام كامل كزازریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد30
٦٤.٢٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةاسراء محمد عبد السادةریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد31
٦٠.٨٩٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىالعراقیةاسراء جواد عبیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد32
٥٨.٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةوفاء حمید لعیبيریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد33
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٨٦.٦٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء محمد مصطفىالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد1
٨٥.١٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةانتصار ھیثم قاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد2
٨١.٠٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةھالة عبد الواحد ناصحالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد3
٨٠.١٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىفلسطینیةروال محمد محمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد4
٧٦.٩١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسھاد عبد المنعم عبیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد5
٧٦.٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاشراق ھادي حمزةالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد6
٧٥.٢٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةھیفاء كاظم ھاديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد7
٧٠.٥٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةانتظار كاظم ونانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد8
٧٠.٣٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنغم حمودي كاظمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد9
٧٠.٢٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةامیرة داود سلمانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد10
٦٩.٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةدالل صباح احمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد11
٦٩.٢٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةفاطمة محمد محي الدینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد12
٦٨.٧١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةھیام جاسم محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد13
٦٨.٢٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةامل ھاشم عبد الحسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد14
٦٧.٣٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء عباس عزیزالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد15
٦٧.١٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةمنى نوري كرجيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد16
٦٧.٠٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنادرة حسن سلمانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد17
٦٥.٦١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةزینة عبد الستار طاھرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد18
٦٤.٧١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةدالل صبیح مھناالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد19
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٦٤.٤٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاندیرة علي ھاديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد20
٦٤.٠٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةھدیل عدنان عبودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد21
٦٣.٧٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشفاء عبد العباس نعیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد22
٦٣.٦٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةشكریة محمود محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد23
٦٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةھدى بھجت شكريالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد24
٦٢.٩٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةھدیل مشعان ثیلالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد25
٦٢.٦١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةبیداء صالح مھديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد26
٦٢.٥٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسیل رمزي عاصمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد27
٦٢.٤٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةفائزة خلیل شبیبالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد28
٦١.٩٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةحنان عبید عدايالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد29
٦١.٥٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةقداح سوادي ناصرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد30
٦١.٥٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسیل سعدون كریمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد31
٦١.٠٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةزینب ثامر فارسالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد32
٦١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةبتول ولي حمیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد33
٦٠.٩٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسعاد حسن عباسالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد34
٦٠.٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةلینا محمد عیدانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد35
٦٠.٦١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةفائزة عواد خضیرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد36
٦٠.٥٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنسرین خضیر خلیلالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد37
٥٩.١٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسماء شاكر قاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد38
٥٨.٥٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسماء محمود عباسالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد39
٥٩.٤٤٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةایناس منال سعیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد40
٥٩.١١٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةاسیل حمزة جاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد41
٥٨٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةوفاء نوار حسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد42
٥٧.٣٥٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةبلقیس علوان رضاالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد43
٥٦٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةنبأ فاضل موسىالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد44
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٨٩.٧٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةذكرى عبد الوھاب مصطفىعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١
٨٢.٠١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةایمان عبد الرحمن محمودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢
٧٨.٨٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةخالدة ابراھیم حسونعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣
٧٨.٧٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةمھا منعم فاضلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤

٧٨.٧٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةسالي حسن عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥
٧٨.٣٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةاوس حمید حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٧.٢٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشذى محمد خلفعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٦.٨٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنادیا عماد طارقعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٥.٢٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةلقاء علي جازععلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٥.١٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشیماء جبار حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٢.٩٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنادیة عثمان عارفعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١١
٧٢.٧٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنضال رداد حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٢.٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةوسن عداي مھديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٢.٠٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةساجدة ادریس محسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧١.٦٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةرواء طھ مھديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٩.٩٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةابتسام دحام محمد عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٨.٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةھناء جواد كاظمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٨.٦٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةانعام علي سلمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٨.٦٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةزینب محمد محمودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٨.٦٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةزینب عبد القادر فاخرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٧.٨٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةرجاء عاتي جلوغعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٦.١٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشھرزاد نامدار نجفعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٥.٩٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةرسالة لطیف جاسمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٥.٢١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةھدى داود سلمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٤.٥٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشیماء محمود احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٤.١٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةاسماء محمد مصطفىعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٣.٩٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنداء عبد رمیض حمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٣.٧٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةنجالء علي ریسانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٣.٥٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةصبا فؤاد عبد هللاعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٣.٠٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةازھار محمد عطیةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٢.٢٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةسھاد قاسم عبد االمیرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣١
٦١.٩٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشیماء منصور تایھعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦١.٨٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةسناء علي واليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٣

٦١.٨١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشیماء خزعل محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٤

٦١.٧٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشیماء رؤوف محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٥

٦١.٧١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةجمانة جمیل نجم الدینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٦

٥٩.٦٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشذى علي خالطيعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٧

٥٩.٣٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةعبیر عبد الرزاق عزیزعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٨

٥٩.١٢٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىالعراقیةبان محمد كطانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٩

٥٨.٦٤٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىالعراقیةشیرین محمد محمودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٥٨.٢٩٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىالعراقیةاحالم عبد الحسین حمیديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤١
٥٧.٧١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةشیماء سعد ناجيعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٥٧.٤٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىالعراقیةزینب سالم مجیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٥٧.١٤٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىالعراقیةعلیاء عبد الحسین سداويعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٥٥.٤٣٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىالعراقیةرشا عبد الكاظم جمیلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٥
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٨٣.٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةبان حسم عادلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد1
٧٩.٧٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنادیة شمخي جبرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد2
٧٧.١٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایلین بطرس جبرائیلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد3
٧٦.٨٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةفاطمة غازي ایدیمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد4
٧٦.٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةامیرة یوسف حسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد5
٧٤.٧٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةمھا عبد هللا حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد6
٧٤.٥٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةفاطمة محمد كاظمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد7
٧٣.٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةزھراء حسن علوانالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد8
٧٢.٩٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةزینة صبحي عباسالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد9
٧١.٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاالء جاسم محمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد10
٧١.٠٢٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةسحر جاسم ھاديالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد11
٦٩.٠٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسمھان اسعد محمودالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد12
٦٨.٤٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء ابراھیم محمودالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد13
٦٨.٢٥٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةاحالم داخل جوالنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد14
٦٧.٦٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةخدیجة مطیر فرحانالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد15
٦٧.٦٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةایمان حمید عبد الرزاقالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد16
٦٧.٢٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء طالب مطرودالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد17
٦٦.٨٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةھناء عبد هللا احمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد18
٦٦.٦٥٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةایمان محسن محمودالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد19
٦٦.٢١٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةعھود حسن كاظمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد20
٦٥.٨٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء حمزة عليالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد21
٦٥.٦٤٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةوفاء عبد علي ثجیلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد22
٦٥.٤٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنغم كامل عبد عليالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد23
٦٥.١٢٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةشیماء ھاشم عنیدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد24
٦٥.٠٣٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةھیلین جبار رسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد25
٦٤.٧٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنادیة عبد الحسین جبارالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد26
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٦٤.٧٦٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةلمیاء حسن جاسمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد27
٦٤.٢٥٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةجیھان صالح شفیقالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد28
٦٢.٢٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنادیة فرحان عریمطالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد29
٦١.٦٤٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةابتسام حسین ھاملالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد30
٦١.٥٣٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةانوار سمین وھابالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد31
٦١.٤٩٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةمھاد ھادي مطشرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد32
٦١.٤٦٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةزینب عبد المنعم عبد المحسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد33
٦٠.٤٧٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةاسماء سالم عليالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد34
٥٩.٥١٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةاالء فاضل جلیلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد35
٥٩.٤١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةطیبة انعم محمد صبحيالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد36
٥٨.٥٧٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةسراب جبار فجوريالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد37
٥٧.٤٢٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةبلسم محمد عباسالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد38
٥٣.٣٥٢٠٠٠/١٩٩٩الثانيانثىعراقیةامیرة حمید حمودالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد39
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٧٧.٣٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء نذیر توفیقالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١
٧٧.٢٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسعاد محمد عبد القادرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢
٧٤.٦٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةزھراء عبد الھادي رضاالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣
٧٣.٣٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةانعام حسین عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤
٧٢.٣٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةافراح داود سلمانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٥
٧٠.٨٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةھالة حامد حماديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦
٧٠.٧٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةھدى فاروق عبد االمیرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٧
٦٩.٦٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسوزان محمد كاملالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٨
٦٨.٦٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةھدى عبد المحسن عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٩

٦٨.٢٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةازھار جاسم كریمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٠
٦٨.١٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسلوى شمیران جاسمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١١
٦٧.٨٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةلمى مثنى ناصرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٢
٦٦.٧١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةخنساء محمد خلیلالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٣
٦٦.٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةغصون جلیل حمیديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٤
٦٦.٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةعبیر جعفر عباسالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٥
٦٥.٦٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةیاسمین محسن حمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٦
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٦٥.٦٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةامینة كمال محمودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٧
٦٥.٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةكفاح جعیول جدیعالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٨
٦٥.٣٦٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء عبد الكریم عثمانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٩
٦٥.٢٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةزھراء كاظم عبد الرضاالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٠
٦٥.١٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء ماجد ناشورالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢١
٦٤.٤٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاسیل عبد الحسین عبیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٢
٦٤.٥١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسعاد حمید طاھرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٣
٦٤.٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىاردنیةامیرة عبد الحمید محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٤
٦٤.١٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةافین كمال حمودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٥
٦٣.٩٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةاالء شھاب احمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٦
٦٣.٨٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیماء كامل محمودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٧
٦٣.٧٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةامال مساعد طھالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٨
٦٣.٦٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةمیسم قحطان عبد الرضاالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٩
٦٣.٣٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنجالء عباس حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٠
٦٣.٠٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةشیرین جمیل ابراھیمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣١
٦٢.٧١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةنبراس محمد شھابالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٢
٦٢.٦٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةحوراء داود سلمانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٣
٦٢.٤٣٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةعبیر صادق عنایةالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٤
٦٢.٣٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةوسن عبد الرزاق محمودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٥
٦٠.٨٩٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةسندس فالح حسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٦
٦٠.٥٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةندى عبد الرزاق عبد الحسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٧
٦٠.٣٤٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةثناء عبد مسلم زایرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٨
٦٠.٠١٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةقمر منیر یونسالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٩
٥٩.٣٧٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةجوان عز الدین عبد هللالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٠
٥٩.٢٢٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةكفاح ھادي فرحانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤١
٥٨.٣٨٢٠٠٠/١٩٩٩االولانثىعراقیةامل عیدان جاسمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٢


