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٦٣.١٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشذى سالم انعیمشاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد96
مسائي٦٣.١٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان مكي فاضلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد97
مسائي٦٢.٩١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةناجیدیا نجیب كوركیساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد98
٦٢.٨٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسراب عالء ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد99
انثىعراقیةایمان عبد الرزاق عمراناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد100

االول
٦٢.٧٩

٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةفاطمة جبار احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد101
االول

٦٢.٧٩
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةرغد علي معیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد102
االول

٦٢.٧٦
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةفرح فاضل عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد103
االول

٦٢.٦٤
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةامنة فالح احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد104
االول

٦٢.٦٣
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةحوراء عبد المحسن عبد الحسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد105
االول

٦٢.٥٨
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةاشواق مراد عیسىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد106
االول

٦٢.٥٢
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةانعام یعقوب ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد107
الثاني

٦٢.٤٢
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةشیماء فاضل عودةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد108
الثاني

٦٢.٤
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةورود صالح الدیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد109
الثاني

٦٢.٠٩
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةوجدان محمد كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد110
االول

٦٢.٠٢
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةمیس محمد عبد الرحمناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد111
االول

٦١.٩٤
٢٠٠١/٢٠٠٠



انثىعراقیةشیماء محمود جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد112
االول

٦١.٧٣
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةعھود قحطان عزیزاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد113
الثاني

٦١.٦٥
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةرغد ثعبان حامداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد114
الثاني

٦١.٥٦
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةصبا محمد سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد115
االول

٦١.٤٩
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةایناس جاسب حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد116
الثاني

٦١.٤٨
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةھند علي صائباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد117
االول

٦١.٤٧
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةاطیاف كافي حلومياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد118
االول

٦١.٣٧
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةشذى كاظم عبد كاشياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد119
الثاني

٦١.٠٤
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةمھا بدر آحمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد120
الثاني

٦٠.٨٧
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةشذى فارع عبد الرزاقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد121
االول

٦٠.٦٨
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةنرجس جعفر خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد122
االول

٦٠.٦٥
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةاالء عیسى حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد123
االول

٦٠.٦٢
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةجنان عدنان حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد124
االول

٦٠.٦١
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةدنیا جعفر صادقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد125
الثاني

٦٠.٤٧
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةدالیا محمود محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد126
االول

٦٠.٢٦
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةزینب نوري جابراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد127
االول

٦٠.٢٤
٢٠٠١/٢٠٠٠



انثىعراقیةسھاد علي حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد128
الثاني

٦٠.١٥
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةسحر كوثر طاھراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد129
االول

٥٩.٩٨
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةفادیة سالم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد130
االول

٥٩.٨٩
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةبان سامي محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد131
الثاني

٥٩.٨٥
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةانس محمد حمداناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد132
االول

٥٩.٦٤
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةبشرى محمد رضااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد133
الثاني

٥٩.٢٦
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةشمم محمد صنكوراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد134
االول

٥٩.١٤
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةجبان حامد احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد135
الثاني

٥٩.١٤
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةنبراس عبد هللا مھاوشاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد136
الثاني

٥٩.١
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةندى فھد فاھماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد137
الثاني

٥٨.٧
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةراویة طالب ثابتاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد138
االول

٥٧.٧١
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةبرائل عبد الصمد محیبساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد139
الثاني

٥٧.٢٨
٢٠٠١/٢٠٠٠

انثىعراقیةمارسیل شاكر محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد140
الثاني

٥٧.٢١
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي

انثىعراقیةعذراء عبد الجبار حسونياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد141
االول

٥٦.٢١
٢٠٠١/٢٠٠٠

مسائي



الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٨٣.٤١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةجنان قاسم حسین اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٨١.٦٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب ریسان عبد هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٨٠.٩٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاوراس نصیف جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
مسائي٨٠.٧٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمالذ ناطق علواناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٧٩.٢٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفاطمة ابراھیم حمیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٧٩.٢١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةجنان عبد هللا وھیباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٨.٧٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسراء طارق كاملاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
مسائي٧٨.٥٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھیام عبد القادر عثماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٨.٥٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوسن عبد السادة جودةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٨.١٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرغد یوسف جبراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٧.٧٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشھباء نجم عبد هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
٧٧.٦٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسناء مفتاح رھیفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٧.٣٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدى ھادي ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣
مسائي٧٦.٩١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء خالد ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٥.٢٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسناء علي رجباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
مسائي٧٥.١٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء علي عذاباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٤.٧٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرشا عبد الرضا محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٤.٦٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوفاء عقیل مرزةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٤.٥٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنضال جاسم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٤.٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدى كاظم جابراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٤.٣٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسھا حمید رشیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٣.٩٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب عبد الزھرة ھادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٣.٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدى كریم نھاباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٣.٦٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةجیھان كاظم یوسفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٣.٥٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسھاد حسن عنوناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٣.٣٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء متعب محموداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٧٣.٢٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمنتھى سالم داووداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧٢.٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنجالء محسن عبد علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧٢.٦١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةبشرى جثیر جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧٢.٣٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرشا نجم عبد هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧٢.١٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسعاد رحیم والياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١
٧١.٥٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانعام جبر حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧١.٥٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان عثمان عبد مھدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٧١.٥٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسراء علي حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٧١.٤٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسھا حسن عبد االمیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٧١.٢٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفخریة عباس غیاضاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٧١.٠٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمنال محمد ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٧
٧٠.٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرشا سامي عبد العزیزاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
مسائي٧٠.٨٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةصبا طارق نورياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٧٠.٨١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسلوى موسى حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٧٠.٦٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسراء باسل فخرياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١
٧٠.٦٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایات یاسین حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٧٠.٥٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةابتسام كریم علواناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٧٠.٥٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسندس حبیب رحمةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٧٠.٢٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانعام كریم عبد الحسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
٧٠.٠٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیعاد جبار قاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٩.٩٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةامل طارش عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٩.٩٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةحنان عبد هللا طاھراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٩.٩٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسیل محمود عبد الكریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٩.٩٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینة شاكر عزیزاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٩.٨٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسندس حمید ھانياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٩.٦٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسراء حمزة صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٩.٦٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسراء شاكر عودةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٨.٥٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسیل طارق محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
مسائي٦٨.٠٦٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةمنال فائز جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٨.٠٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسھا ستار جبراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٧.٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفاطمة احمد عطیةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٧
مسائي٦٧.٦٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمعالي كمال علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٨



٦٧.٥٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاخالص حسین حمیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٧.٥٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةخلود صبیح برداناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٧.٢٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانتصار محسن حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٦.٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاخالص ذیاب حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٦.٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسیل فاضل علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦٦.٨٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنور عدنان سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦٦.٦٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانعام قاسم جوحياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٥
٦٦.٥٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایناس عبد الرحمن زایداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٦
٦٦.٤١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیرین حمید ذیاباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٧
مسائي٦٦.١٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسھا جاسم سعوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٨
٦٥.٧٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةحمزیة داوود سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٩
مسائي٦٥.٦٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھند عبد الجبار عبد علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٠
٦٥.٥٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنضال صادق عبد الحسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧١
٦٥.٥٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعواظف عوید مطراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٢
٦٥.٥٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةافتخار عباس حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٣
٦٥.٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھند احمد محیمیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٤
٦٤.٩١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةخلود حمید حاشوشاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٥
٦٤.٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنضال سعد راضياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٦
٦٤.٥٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنضال مزھر عبد هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٧
٦٤.٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةآمال ریسان فلیحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٨
٦٤.٤٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنبراس محمد كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٩
٦٤.٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاخالص عبد الباقي عثواناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٠
مسائي٦٤.٤٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةعاصفة ھاشم حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨١
٦٤.٣٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةلینا سلیم ناصراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٢
٦٤.٢٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب جبار حیدراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٣
مسائي٦٤.٠٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانتصار طالب احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٤
٦٣.٩٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیسون جحف عبد الكریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٥
٦٣.٨٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةامل احمد نایفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٦
مسائي٦٣.٨٢٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةمھا محمد جبراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٧
مسائي٦٣.٧٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسحر حمید دعیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٨
٦٣.٧١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةكریمة قاسم كعیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٩
٦٢.٩٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان حسین محياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٠



مسائي٦٢.٩٢٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةتغرید ولید صبرياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩١
٦٢.٦٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھناء محمد علي فرحاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٢
٦٢.٥٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرفاه علي عبد الصاحباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٣
٦٢.٤٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدى جھاد حمیدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٤
٦٢.٤١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیعاد حمید عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٥
٦٢.٢١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسوسن محسن حاشوشاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٦
٦٢.١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء محمد فاضلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٧
٦٢٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةاسیل حمزة مجلياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٨
٦١.٨٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرنا فاروق محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٩
مسائي٦١.٧٣٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةشیماء عبد الوھاب احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٠
مسائي٦١.٦٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعلیاء كریم حمیدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠١
٦١.٦٤٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةلمیس حامد كریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٢
مسائي٦١.٥٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوالء عبد المنعم عواداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٣
٦١.٥٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنجالء جمیل یاسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٤
٦١.٤٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسیل احمد عاشوراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٥
مسائي٦١.٢٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسندس فاضل علواناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٦
٦١.٢٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةآفاق محمد شعباناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٧
٦١.١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةآالء مجید ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٨
٦٠.٧٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةصابرین خلیل ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٩
٦٠.٤٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسھام علي سلطاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١٠
مسائي٦٠.٣٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرفل مالك عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١١
٦٠.٣٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةماھرة معروف سالماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١٢
٦٠.٢٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةبیسان جاسب جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١٣
مسائي٦٠.٢٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسماء عواد كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١٤
٦٠.١٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسجى محمد محسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١٥
مسائي٦٠.٠٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسیل جعفر مطلكاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١٦
٦٠.٠٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشھباء احمد شھاباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١٧
٥٩.٩٤٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةطلل باسل محسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١٨
مسائي٥٩.٨٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھالة فخري حكمتاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١٩
مسائي٥٩.٥٨٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةھدیة خربوت شریفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢٠
٥٨.٨٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةساجدة حسین عطیةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢١
٥٨.١٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسوزان حدید اسماعیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢٢



٥٨.١٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةوالء صبحي علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢٣
٥٧.٩٨٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةسماح حسن رمضاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢٤
٥٧.٨٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةبتول عكلة عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢٥
٥٧.٦٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرسل رشید عطا هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢٦
مسائي٥٧.٣٩٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةحسناء مظفر ھاشماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢٧
مسائي٥٧.١٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانتظار ناصر سعیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢٨
مسائي٥٦.٤٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنبراس سامي سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢٩
٥٦.٣٢٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةرباب حمدان سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣٠
مسائي٥٦.٣١٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةزینة خالد ھاتفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣١
٥٦.٠٦٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةبسمة زیدان خضیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣٢
٥٥.٩٦٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةاسراء سالم طیاراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣٣
مسائي٥٥.٦٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةاسراء سعد خضیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣٤
مسائي٥٥.٠٤٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةاالء فیصل روضاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣٥



الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٨٣.٣٩٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء فاضل عبد الحمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٨٣.٣٩١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةضمیاء عزیز مناورالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
مسائي٨٢.٨٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء ماجد كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
مسائي٨٢.٧٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةندوة عبد المجید عبد العزیزالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
مسائي٨١.٤٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاقبال حسن ناھيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٧٩.٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرغد جمال منافالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
مسائي٧٩.٠٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعواطف مرتضى رضاالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
٧٨.٩٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةروزان ازاد ادھمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
٧٨.٥٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاقبال فاضل عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

مسائي٧٨.٤٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةضمیاء شریف جیجانالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٨.٣٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةصبا نوري خلیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
٧٧.٤٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب خلف عطیةالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٧.٠٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیة اسمھان بدر حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٦.٩٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةجنان كاظم صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٦.٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانعام عبد الرضا حمزةالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٦.٧٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسراء فاضل عبد العالالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
مسائي٧٦.٧١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسناء عبد هللا عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٦.٥٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسرور غني عبیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٦.٤٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینة مجبل شاكرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٥.٦٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء سمیر یحیىالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٥.٦٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةحلى جمال عبد الجلیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٥.٥٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعبیر محمد حبیبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٥.٥٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفائزة نوري وھابالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٥.٣٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةجوان حسین احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٤.٩٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب علي بلجاويالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٤.٩٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانعام علي سلطانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٧٤.٩١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء ناصر عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧٤.٣٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسماء حسین جبارالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧٤.٣٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفرح طعمة عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
مسائي٧٤.١٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان سلیم كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧٣.٩٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسھیلة مطر جابرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
٧٣.٩٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھناء حسین مھديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧٣.٨٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةلینا عزیز سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣
٧٣.٧٩٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفاتن كاظم حمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤
٧٣.٧٩١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدیل عبد االمیر فاضلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥
٧٣.٦٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسھا خلیل عزیزالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٦
٧٣.٥٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسماھر ھاشم سھیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧
٧٣.٥٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاشواق عبد صجالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨
٧٣.٥١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسیل محمد عبد الكریمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩
٧٣.٤٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب امین خلفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠
٧٣.٢٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب عبد الواحد حمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤١
٧٣.١٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوسن جبار عودةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢
مسائي٧٣.١٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرنا محمد حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣
٧٢.٩٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوداد طعمة جونيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤
٧٢.٨٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسجى یاسین عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥
٧٢.٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاقبال عبد العالي شریفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦
مسائي٧٢.٤٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسیل سعد عبد الرزاقالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧
٧٢.٣٨٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایناس حسین محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨
٧٢.٣٨٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسحر عبد الخالق قادرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٩
مسائي٧٢.٢٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةخنساء حازم عبد حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠
٧٢.٢٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء سالم كاطعالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥١
٧٢.٢٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء سالم مھديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٢
مسائي٧١.٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسماء علي عبدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣
مسائي٧١.٦٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء جاسم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤
٧١.٥٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھناء راشد صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٥
٧١.٥١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمنتھى علي احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٦
٧١.٢٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان عاصم شاكرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٧
٧١.٢٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء علي حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٨



٧١.١٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةلمیاء جابر كلخانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٩
٧١.١٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةلمیاء ذیب مجیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٠
٧١.٠٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةندى وھاب جعازالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦١
٧٠.٩٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفجر راضي بشیتالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٢
٧٠.٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسھاد شكر شریفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٣
٧٠.٨٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسحر ماھود محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٤
٧٠.٨١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدى رحیم مغامسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٥
مسائي٧٠.٦٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنجالء فائق احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٦
٧٠.٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدیل محمد توفیقالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٧
٧٠.٥٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنجمة شمال علیويالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٨
٧٠.٣٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان دریول نعمةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٩
٧٠.١٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوسن جھاد صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٠
٧٠.١٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب محمد اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧١
مسائي٧٠.١١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایفان عبد االحد یوسفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٢
مسائي٦٩.٩٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةامل عبد مھدي حمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٣
مسائي٦٦.٩٩٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةوصال سالم حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٤
٦٩.٩٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسحر عبد العباس بریسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٥
٦٩.٩٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدیل غازي اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٦
مسائي٦٩.٩٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشعوب كامل نصیفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٧
٦٩.٦٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب جاسم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٨
٦٩.٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةتابان یاسین حمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٩
مسائي٦٩.٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفلیحة عبد الرضا خزعلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٠
٦٩.٣٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنادین عبد الھادي معتوقالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨١
٦٩.٢٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیرین حمود عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٢
٦٩.٢٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوجدان جبر مكلدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٣
مسائي٦٩.٢١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء حامد صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٤
٦٩.١٠٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمنى خلف صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٥
٦٩.١٠٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیساء رزاق رشیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٦
٦٨.٩٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیساء فخري مشیجلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٧
٦٨.٦٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان رشك ساجتالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٨
٦٨.٦٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدى عبد الرضا محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٩
٦٨.٦٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانتصار صائب صبريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٠



مسائي٦٨.٦٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسعاد محمد علي نصیفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩١
مسائي٦٨.٥٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھباب فخري عبد المحسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٢
٦٨.٥٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشذى عیال طاھرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٣
٦٨.٥٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةامیرة عبد االمیر محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٤
مسائي٦٨.٤٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنجالء علي عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٥
مسائي٦٨.٤٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةثناء عبد هللا حبیبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٦
٦٨.٣٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسعاد خلیل كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٧
مسائي٦٨.٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینة حازم كاملالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٨
مسائي٦٨.٢٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنغم جمعة شرھانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩٩
مسائي٦٨.٢٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنبأ احمد محمد عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠٠
٦٨.٢٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةیسرى عبد هللا كمرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠١
٦٨.١٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسحر نجم عبد شاللالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠٢
مسائي٦٧.٩٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھلة فخري عبد المحسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠٣
٦٧.٨٣٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرحاب كاظم جواد جبرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠٤
٦٨.٨٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایناس عباس نعمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠٥
مسائي٦٧.٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسھاد عبد الواحد كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠٦
مسائي٦٧.٦٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدى عبد الرزاق عبد الحسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠٧
مسائي٦٧.٦٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایناس حسین عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠٨
مسائي٦٧.٦٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةلیلى یاسر فرھودالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠٩
مسائي٦٧.٦١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةدالیا منذر مفتاحالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١٠
مسائي٦٧.٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةالین البرت اوانیسالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١١
مسائي٦٧.٥١٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةشیماء عباس حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١٢
٦٧.٤٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةذكرى عدنان داخلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١٣
٦٧.٤٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھالة جبر شناوةالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١٤
مسائي٦٧.٣٣٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةالنا خالد محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١٥
٦٧.٣٣٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانتصار عبد الرضا عبودالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١٦
٦٧.٢٥٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةامال احمد حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١٧
مسائي٦٧.١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرنا حسین عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١٨
مسائي٦٦.٧٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةغسق رضا حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١٩
مسائي٦٦.٦٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسماء محسن رشیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢٠
مسائي٦٦.٥٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفاطمة سعد احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢١
٦٦.٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاخالص فلیح حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢٢



٦٦.٣٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء یوسف شاكرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢٣
مسائي٦٥.٩٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاحالم محمد عبیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢٤
٦٥.٨٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنسرین احمد حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢٥
٦٥.٧٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء حسن ھلیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢٦
مسائي٦٥.٦٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةختام كریم عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢٧
مسائي٦٥.٦٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانسام ثامر مخیبرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢٨
٦٥.٤٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنضال ھاشم الزمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢٩
مسائي٦٥.٤٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفاتن جاسم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣٠
مسائي٦٥.٤٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیثاق عودة راضيالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣١
٦٥.٣٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرجاء جاسم خلفالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣٢
مسائي٦٥.١٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزھراء طالب احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣٣
٦٥.١٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعبیر ھادي مذخورالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣٤
٦٤.٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةكوثر عزیز محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣٥
٦٤.٨٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنیران عبد الكاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣٦
مسائي٦٤.٧٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسحر نعمة حمزةالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣٧
مسائي٦٤.٥٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنادیة محمد زاملالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣٨
مسائي٦٤.٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةلندا موسى عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣٩
٦٤.٢٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیساء جاسم احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤٠
٦٤.١١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء ستار جبارالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤١
٦٤٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةنادیة ناجي مجیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤٢
مسائي٦٣.٨٤٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةیسرى حاتم عسكرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤٣
٦٣.٨٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنداء علي جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤٤
مسائي٦٣.٦٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانعام محمد خلیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤٥
٦٣.٥٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةحنان سلمان خلیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤٦
مسائي٦٣.٤٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرھام سلمان كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤٧
٦٣.٣٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةخدیجة جبر حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤٨
٦٣.٢٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعبیر ستار مطلكالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤٩
٦٣.١٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنادیة طالب خمیسالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥٠
٦٢.٩٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةصبا غسان صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥١
مسائي٦٢.٨٤٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةورود فائق اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥٢
٦٢.٧١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةازھار احمد حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥٣
٦٢.٧٠٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةتحریر فرحان فرھانالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥٤



٦٢.٧٠٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةازھار موفق صبريالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥٥
مسائي٦٢.٤٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةالھام اسماعیل محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥٦
٦٢.٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنسرین كریم مرادالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥٧
مسائي٦١.٩٢٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةنادیة جاسم كربولالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥٨
٦١.٧٦٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةاسراء لطیف عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥٩
٦١.٣٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةبشرى حسین حمیديالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦٠
مسائي٦٠.٩٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھناء عبد الجبار محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦١
٦٠.٨٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاخالص ناصر حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦٢
٦٠.٨٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنورس جبار عفلوكالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦٣
مسائي٦٠.٦٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنادیة فاضل احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦٤
٦٠.٦٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان خیر هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦٥
مسائي٦٠.٥٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب صاحب مسامحالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦٦
مسائي٦٠.٣٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةصبا محمد محسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦٧
مسائي٦٠.٢٨٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةجیا عثمان عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦٨
مسائي٥٩.٨٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةحنان كریم الزمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦٩
٥٩.٧١٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةرنا حسام محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧٠
٥٩.٤٨٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةھند علي جونالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧١
مسائي٥٩.٢٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةابتسام طعمة ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧٢
٥٩.٣٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنضال جلوب طاھرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧٣
مسائي٥٨.٧٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسھاد رحیم فتاحالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧٤
٥٨.٦٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةدیلمان حسین عزیزالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧٥
مسائي٥٨.٦١٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةنادیة جاسم عطیةالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧٦
٥٨.٢٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنادیة فالح جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧٧
مسائي٥٨.٢٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةباسمة عوید شونالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧٨
٥٧.٧٩٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةشیماء محمد حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧٩
٥٧.٣٣٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةعبیر مطشر شعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨٠
مسائي٥٧.٢٦٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةحنان عبد الجبار حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨١
مسائي٥٦.٨٧٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةندى صباح ھشامالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨٢
٥٦.٤٨٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةاخالص فصیح كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨٣
مسائي٥٥.٩٧٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةناھدة غازي فیصلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨٤
٥٥.٧٦٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةشیماء اسد عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨٥
٥٣.٥٨٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةزمن طالب ھشامالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨٦
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٨٦,٠٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعذراء طارق خورشیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٧٩,٨٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرافدة محي الدین نوريالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٧٧,٥٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوسن كریم عبد الرضاالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٧٦.٤٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفیان احمد محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٧٣.٠٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان كاظم محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٧٢.٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةبشرى عبد الكاظم عبیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٧١.٩٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفاتن حامد حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٧١.٧٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةیسرى محمد ھاشمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٧١.٥٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسرى فاروق سلمانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٧١.٤٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعذراء مجید محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٧١.٤١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنغم عامر محمودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٧٠.١٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةلبنى جمعة ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٦٩.٨٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسماء احمد محمودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٦٩.٧٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةافنان عبد االمیر كریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٦٩.٣٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةغیداء سھام عبدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٦٨.٨٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةندى ابراھیم بدیويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٦٨.٤٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةلمیاء شاكر عبد الرضاالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٦٨.١٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةساجدة جمیل عیفانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٦٧.٧٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزمن ابراھیم عبد محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٦٧.٢٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةبیداء عبود سلمانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٦٧.٢١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةازھار كریم عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٦٧.١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةامال اكبر عبدهللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٦٦.٦٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعبیر حسین ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٦٦.٥٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسرى خلیل ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
٦٦.٥٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةیاسمین سعید محسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
٦٦.٢٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھند سامي نوريالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
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٦٦.٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفلایر عبد الرضا رحیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
٦٥.٧٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةبیداء حسین محمودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28
٦٥.٣٢٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةنغم حسن جمعةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29
٦٥.١٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسناء عدنان غیدانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد31
٦٤.٩٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنغم سعد خنجرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد31
٦٤.٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاحالم حسن غموسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد32
٦٤.٨٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعفاف نادي قاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد33
٦٤.٨٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب عبد الھادي مصطفىالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد34
٦٤.٣١٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةزینة قاسم جابرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد35
٦٤.٢٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیادة عبد امنعم جوادالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد36
٦٤.١١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسراء عبد الكریم شریفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد37
٦٣.٥٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمنال ناجح حمیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد38
٦٣.٥٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسعاد نوري معتوكالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد39
٦٣.١١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان موسى الزمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد40
٦٣.٠٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسجى جبار حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد41
٦٢.٧٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانوار تعبان مھديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد42
٦٢.٧١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانعام حمید جودةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد43
٦١.٨٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاالء ریسان مطرودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد44
٦١.٢٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةحمیدة حسین راضيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد45
٦٠.٧٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوداد ثامر حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد46
٦٠.٥٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوداد كاظم سعیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد47
٦٠.١٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنادیة كاظم عودةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد48
٥٩.١٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةابتسام احمد جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد49
٥٩.٠٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینة صبري حاتمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد50
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المالحظات

مسائي٨٦.٧٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةامل كاظم زویرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١
٨٦.٤٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانعام مكي عزیزعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢
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٨٥.٢٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایناس فلیح خالويعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣
٨٣.١١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةبشائر عدنان عليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤
٨٢.٩٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعلیاء خالد بشیرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥
٨١.٢٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرجاء حماد سلمانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦
٧٨.٦٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنازك عبد الكریم نوحعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧
٧٨.٤٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةذكرى غالم كرم هللاعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨
٧٧.٨١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةالھام ھاشم عزیزعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩

٧٧.١٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةامل ھالل محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٧.١٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھند علي محمودعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١١
٧٧.٠٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھیفاء مراد طخاخعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٦.٩٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء جھاد محمودعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٦.٣٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسراء صادق شاللعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٦.٢٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةساھرة محمود وليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٥
مسائي٧٦.٢١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةكامران محمد درویشعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٥.٩٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوالدة ثامر حسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٤,٩٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاحالم عباس حمیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٤.٨٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةافتخار ناوي عوادعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٤.٦١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء عباس قاسمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٤.٣٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمنال علي ھاشمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٤.٣٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرباب یاسین علوانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٤.١٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفرات حسن جالبعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٤.٠٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةغصون مطشر كاظععلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٣.٨٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنسرین ثجیل شوايعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٣.٦٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةلبنى عبد الواحد محمودعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٦
٧٢.٩٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوجدان راھي عذابعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧٢.٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسمر عبد هللا محمودعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧٢.١٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء حسن عوادعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٩
مسائي٧١.٩٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیسون عبدهللا موسىعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧١.٧٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةغفران خیري عسكرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣١
مسائي٧١.٥٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمرفت نواف عبودعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧١.٥١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرنا شاكر عليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٣
مسائي٧١.٤٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنور ھشام عبودعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٤



مسائي٧١.٣١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشروق نجاح مشكورعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٥
٧١.٣٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةغفران غائب حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٦
٧٠.٦٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةحنان حسن یاسرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٧
٧٠.٥٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفلایر حسن یاسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٨
٧٠.٤٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب جبار جیادعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٩
٧٠.٣٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء حسن حمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٠
٧٠.٢١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب عبد احمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤١
٧٠.١٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمآب خالد ھاشمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٢
٧٠.١٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةكوثر جبر عبدهللاعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٣
٧٠.٠٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةخلود عبد الكریم خلیفةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٤
مكرر٧٠.٠٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب لطیف عبد الرسولعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٩.٨٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعادلة عادل عبد الحسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٩.٦٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء خلیل حمیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٩.٣٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةدولت عثمان محمودعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٩.٢٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةآراس غایب شحاذةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٩.١٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةخلود احمد خزعلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٠
مسائي٦٩.١١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب قحطان محمد صادقعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٨.٨٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةابتسام ھادي مانععلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٨.٨١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء عبد الخالق عبد الرضاعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٨.٧٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایملن جابرعباسعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٨.٤٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرجاء جبر علیويعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٨.٣٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةساجدة عبد الحمید جاسمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٧.٨٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانتصار صبیح حشیشعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٧
٦٧.٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدى علي حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٨
٦٧.٥٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفاتن شكر محمودعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٧.١٦٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةبشرى فوزي عباسعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٧.١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشذى عباس حنونعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٧.٠١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء صبر علوانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٦.٨٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان غائب حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦٦.٧٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوفاء جبار عليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦٦.٤٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرفاه لواء طالبعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦٥
٦٦.٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمریم حمزة واليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦٦



٦٦.١٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةلمیاء ریسان شنینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦٧
٦٥.٦٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء جاسم صالحعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦٨
مكرر٦٥.٦٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةلمیاء ھاشم دوشيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦٩
٦٥.٤٧٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةمیعاد كاظم حسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧٠
٦٥.٤٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء یاسین حبیبعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧١
٦٤.٧٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةلقاء خضیر عباسعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧٢
٦٤.٥٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةجنان حمید حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧٣
٦٤.٣٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیساء محسن سویلمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧٤
٦٣.٩٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةنقاء كامل كریمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧٥
٦٣.٨٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعائشة محمد عارفعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧٦
مسائي٦٣.١٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةخنساء منسي یاسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧٧
مسائي٦٣.١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاالء غالي عطیةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧٨
٦٢.٨٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرغد جاسم شویطعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧٩
٦٢.٨٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةوفاء حنش بجايعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨٠
مسائي٦٢.٧٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسحر عبد العالي سعدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨١
مسائي٦٢.٥٧٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةایناس قاسم محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨٢
مسائي٦٢.٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنجالء عباس مجیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨٣
مسائي٦٢.٢٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنھلة عبد الرضا حسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨٤
٦٢.١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةضحى ریسان حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨٥
٦١.٨٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمنھى خیر هللا مرادعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨٦
٦١.٧٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسماء محمد عبودعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨٧
٦١.٦٩٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةابتھال محمد حنشعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨٨
٦١.٦٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدى محمد حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨٩
٦١.٢١٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةكولشان سیف الدین صالح الدینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩٠
٦٠.٧١٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةوسن عبد غالبعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩١
٦٠.٤٥٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةیسرى عودة سالمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩٢
٥٩.٨٨٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةسمیعة مالك ردامعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩٣
مسائي٥٩.٤٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةضحى زھیر محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩٤
٥٨.٩٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةنجالء علي زیدانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩٥
٥٨.٠٢٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةابتھال مھدي محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩٦
٥٧.٨٨٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةاحالم محمد كاظمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩٧
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81.99٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب راغب عبد الھاديالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد1
78.27٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھناء مزعل حسینالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد2
75.64٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةجوالن حسین خلیلالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد3
74.21٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسوزان نجم الدین ابراھیمالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد4
70.45٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسھاد جبار حبیبالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد5
68.47٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةیاسمین عبد االمیر صبريالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد6
65.89٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةجیھان عبد حدادالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد7
65.37٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةغیداء نصیر حسنالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد8
63.89٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةالھام محمد محسنالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد9
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٢٠٠١/٢٠٠٠
٨٢.٨٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایالف عبد الحلیم عبد الرزاقاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
٧٧.٦٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء مزھر عبداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
٧٧.١٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان علي ھادياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
٧٤.٥٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھبة مزھر محمد رضااالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤
٧١.٣٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنغم ھیالن یعقوباالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
٦٩.٨٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةالماز حسین محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
٦٨.٨٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعزة حسین حسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
٦٨.٥٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء فاضل وشاحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
٦٨.٥٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسارة غالب سلماناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
٦٧.٧٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسمارة عبد الستار نورياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
٦٦.٧٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسمر نوري عواداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١
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٦٦.٧٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمالذ عبید محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢
٦٦.٦٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسماء مظھر اسماعیلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣
٦٦.٦١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسراء عبدهللا جاسماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٤.٨٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدى سلمان وحیلياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٤.٥٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمنتھى العیبي محمد علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٤.١٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسلمى فاضل عباساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٣.٤٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفاتن حامد احمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٣.١٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنیفین صبحي عزیزاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٣.٠٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفاطمة عبودي نعمةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٣.٠٦٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةجنان معلة حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٢.٩٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء عدنان جواداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٢.٠٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفاطمة محمد جاسماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦١.٩٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء حسن كاطعاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦١.٢٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةبیداء مخلف فیاضاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٠.٨٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرجاء مجید عبد علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦٠.٧٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةندى طاھر عبد محموداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٠.٤١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنسرین حمید جباراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٠.٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةابتسام رشید ھندياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٠.١٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةخمائل محسن حسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٠
٥٩.٧٨٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةانوار فالح كاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣١
٥٩.٧١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاالء محمود موسىاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٢
٥٨.٣٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةنغم یحیى ادریساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٣
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83.45٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةافراح احمد نجفریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1
81.45٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزھراء زید شفیقریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2
81.03٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىفلسطینیةھیفاء محمد مصطفىریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3
79.19٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسوزان عبدهللا محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4
79.12٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنور بھاء حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5
78.09٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنھلة احمد محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6
73.46٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء فاضل فرحانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7
73.2٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء عوض محمد عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8
72.4٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء جراد خلفریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9
71.86٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفاتن تحسین محمودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10
70.65٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاخالص عبد الرضا نجمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11
70.47٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھیام عیسى حماديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12
70.25٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرشا عبد العالي نجرسریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13
69.8٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةدعاء خالد محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد14
68.78٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینة محمود كیطانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد15
67.58٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمنال ابراھیم حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد16
67.44٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةلقاء حامد سرحانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد17
66.9٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدیة كاظم علوانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد18
66.59٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةثراء میثم سعیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد19
66.01٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب مراد كاظمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد20
64.85٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةرواء یونس حسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد21
64.54٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء منیب ھاديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد22
64.54٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةایمان عودة حسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد23
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٨٤.٩٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةبتول رسن عاصيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد1
٧٩.٢٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسراء طارق عبد االمیرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد2
٧٣.٧٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنداء حسن حاجيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد3
٧٣.٢٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسندس اسحاق شابوالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد4
٧٠.٩٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمنتھى عداي منھلالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد5
٧٠.٨٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء جواد عبد الكاظمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد6
٦٩.٩٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسناء عبد الحسین كااظمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد7
٦٩.٨٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةلمیاء كاظم حسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد8
٦٩.٨١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیساء عمر حمدونالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد9
٦٩.٦٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسماء كاظم عبد الحسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد10
٦٩.٦٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء حسن محمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد11
٦٨.٦٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفرات غني نوريالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد12
٦٧.٥٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرغد جلیل ابراھیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد13
٦٦.٣٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمواھب مھدي حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد14
٦٤.٥٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشھب جاسم عرنوصالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد15
٦٤.٤٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمریام فؤاد فایقالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد16
٦٤.١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان غازي عبد الكریمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد17
٦٣.٤٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب كاظم عليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد18
٦٢.٨٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةامیرة شاكر ھاديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد19
٦٢.٥٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوصال محي حسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد20
٦٢.١٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرقیة نصر حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد21
٦٠.٩٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانوار ناجي سعدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد22
٦٠.٣٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب عزیز ھاديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد23
٥٩.٥٧٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةرنا عباس سلمانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد24
٥٩.٣٨٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةنبیھة قحطان دریبالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد25
٥٩.١٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسعدیة مسلم مكاويالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد26
٥٨.٧١٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةزینة سلیم حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد27
٥٧.٩٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسناء عبید صكرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد28



٥٦.١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةیسرى مھدي سكرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد29
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٨٣.٨٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزھراء عبد الرحیم احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١
مسائي٧٩.١٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسراء صكر سلمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢
٧٨.٣٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھالة ھیثم محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣
٧٨.٢١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاالء ھاشم شافيعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤

٧٧.٨٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاالء عبد الستار خماسعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥
٧٧.٨٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایناس مؤید محمودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦
مسائي٧٧.٣٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسوسن طالب حنونعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧
مسائي٧٦.٧٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاكمام علي حبیبعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٨
مسائي٧٦.١٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعبیر شاكر عبد عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٥.٦٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرغد عدنان عبد الكریمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٥.٥٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمنال حاتم احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١١
٧٤.٣٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسمر فؤاد عباسعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٣.٨٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرسالة شكر محمودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٣.١٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب عبد الرحمن علوانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧١.٥٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب راضي عبد محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧١.٥١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان محمد محمودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٦
مسائي٦٩.٨٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةبثینة علي عبد جاسمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٧
مسائي٦٩.٧١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھمسة سعد صالحعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٩.٦٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھناء محمد حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٩.٥٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھند عدنان عبد الصاحبعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٩.١١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنھلة كاظم سلمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢١
مسائي٦٨.٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدى قیس حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٨.٠١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھناء غریب خشابعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٧.٧٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء ناصر رضاعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٧.٣٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء عبد الوھاب فاضلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٧.٢٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسراء محمد محمودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٧.١٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسیل عبد الرحمن حمیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٦.٧٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةجوالن ابراھیم حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٦.٦٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء ناجي سلمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٩
مسائي٦٦.٥٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنور سلمان عبد الجلیلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٦.٢٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیادة زكي احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣١
مسائي٦٦.١٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیالد داود سلمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٥.٧٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھناء طاھر محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٥.٦٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةتغرید موحي جاسمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٥.٦٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانغام محمد حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٥.٤٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسعاد فاضل خضیرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٥.٢٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھیران جلیل كریمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٤.٥٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء فیاض مغینيعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٨
مسائي٦٣.٧٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعلیاء محیي فاضلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٣.٤٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةدالیا محمد عليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٠
مسائي٦٣.٤٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیسم عبد الحسن جعفرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٣.٢٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةبشرى شخیت حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٣.١٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرغد ھاني سلمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٣
مسائي٦٣.١١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء ھادي شریفعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٤
مسائي٦٢.٩٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةندى فازع عبد الرزاقعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٢.٧٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسھاد خالد حسونعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٢.٥٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةامل موزان خلفعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٢.١٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھند خالد محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٢.٠١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسناء كامل زاملعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦١.٩٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسراء عبد الحمید كاظمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥٠
مسائي٦١.٦٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةافتخار عبد الوھاب جاسمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥١
مسائي٦١.٣٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدى علي حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥٢
مسائي٦١.٢٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةیاسمین سعد كاملعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥٣

مسائي٦١.٢٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةندى عبد الخالق عبد الصمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥٤
مسائي٦٠.٦٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان ھاشم احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥٥

٦٠.١٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرانیا غازي مھديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥٦

٥٩.٩٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةخمائل عباس صغیرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥٧



٥٩.٧٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنمارق زھیر جمیل علوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥٨

مسائي٥٩.٧١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرنا محمد حمزةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥٩

٥٩.٥٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةابتسام ھادي مطلكعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦٠

مسائي٥٩.٤٧٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةزھراء عباس فاضلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦١

٥٩.٤٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوجدان زیدان عبد الرضاعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦٢

٥٩.٣٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیثاق عبد الحسن انبیتعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦٣

مسائي٥٩.٢٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنبراس سعد جاسمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦٤

مسائي٥٩.٠٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدیل خلیل ابراھیمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦٥

٥٨.٩١٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةسندس محسن علیويعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦٦

٥٨.٧٣٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةدنیا خالد احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦٧

مسائي٥٨.٤٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنداء زھیر حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦٨
مسائي٥٨.٢٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء حسن مولىعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦٩
٥٨.١١٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةدالیا فاروق شاكرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧٠
٥٧.٣٢٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةسعدیة جابر حمزةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧١
مسائي٥٦.٦٢٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةزینب جواد كاظمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧٢
٥٦.٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینة عبد الحسن سكیبعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧٣
٥٦.٣٦٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةعلیاء عبد الرحمنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧٤
٥٥.٢٦٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةرلى عبید نعمةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧٥
٥٤.٦٧٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةزھراء باسم عیسىعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧٦
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المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٢٠٠١/٢٠٠٠
٨٠.٣١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوسن كامل حسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد1
٧٨.٧١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسماء جواد كاظمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد2
٧٣.٥٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةتنسیم حسن محمودالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد3
٧٢.٨٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیرفت سمیرعبد هللالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد4
٧١.٧٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاشواق طارق دحامالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد5
٧٠.٩٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسعدیة حامد بجايالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد6
٦٦.٠٢٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةسراب مجید اسحاقالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد7
٦٣.٧٣٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةسراب جبار سلطانالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد8
٦٣.٠٨٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةلقاء عبد زید عبد الزھرةالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد9
٦١.٧٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسناء ناصر عبد الحسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد10
٦٠.٧٢٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةبیداء عبد الستار عطوانالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد11
٦٠.٥٦٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةسمر عبد المحي جعفرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد12
٦٠.٠١٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةخالدة لذیذ صكرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد13
٥٩.٧٤٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةنجاة حمدي یاسالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد14
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الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٧٥.٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسراء فاضل عسكرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١
٧٥.٣٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةآیلین عبد الواحد عبدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢
٧٥.١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسناء ھتور عوادالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣
٧٣.٤٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةأزل شاكر وھیبالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤
٧١.٢١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةسرى صدقي عبد الرحمنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٥
٧٠.٦٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیالد مقداد حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦
٧٠.٥٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةرنا عبد االلھ عباسالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٧
٦٩.٨٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةدالیا غازي محمد صالحالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٨
٦٩.٧٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةامینة محسن عباسالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٩

٦٩.٥٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةآمنة محمد صبارالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٠
٦٩.٥٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمھا كاظم سلمانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١١
٦٩.١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء عالوي نصیفالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٢
٦٩.٠٩٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایناس عبد الحسین خضیرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٣
٦٨.٨٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعذراء علي محمودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٤
٦٨.٧٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزھراء عبد المھدي جابرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٥
٦٨.٠٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان نعیم طاھرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٦
٦٨.٠١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةوصال جاسم محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٧
٦٧.٩٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنسرین شاكر شبرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٨
٦٧.٧١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةحوراء محمود عبد الكریمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٩
٦٦.٣١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیثاق خالد عبد هللالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٠
٦٥.٩٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسیل عبود نعمةالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢١
٦٥.٢٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةآمال محمود احمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٢
٦٥.٠٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةعفاف راضي غصیبالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٣
٦٥٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةخنساء رشید ساجدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٤
٦٤.٥٩٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةاسراء عبد عصوادالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٥
٦٤.٥٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةحذام انجاد خورشیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٤.٥٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنوال حسن زبونالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٧
٦٤.٣٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةھدیل محمود حسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٨
٦٤.٠١٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةاشكان سلمان داودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٩
٦٣.٩٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاسراء رشید غضبانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٠
٦٣.٨٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةمیدیا اكرم عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣١
٦٣.٧٤٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةانسام انجاد خورشیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٢
٦٣.٥٦٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةخولة فرحان ابراھیمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٣
٦٣.٥٣٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةاسماء مؤید مھديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٤
٦٣.١٣٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةایمان خوام ابراھیمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٥
٦٣.٠١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء عبد المجید حمیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٦
٦٢.٤٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةشیماء منذر محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٧
٦٢.٣٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةنغم خلیل عبد الرضاالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٨
٦٢.٣٢٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاورمان اومید عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٩
٦٢.١٢٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةزینب سلیم عبیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٠
٦٢.٠٣٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةوسن مھدي عبد عونالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤١
٦١.٩٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینب طالب عبد الكاظمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٢
٦١.٠٧٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةفرات احمد جویدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٣
٦٠.٩١٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةنورا شمخي صاحبالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٤
٦٠.٦٩٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةاسراء یحیى محمودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٥
٦٠.٥٨٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةجوالن منذر صبريالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٦
٥٩.٩٨٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةزینة سلمان درویشالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٧
٥٩.٢٦٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةسبأ یاسین مھديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٨
٥٨.٣٢٢٠٠١/٢٠٠٠الثانيانثىعراقیةعھود ثامر احمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٩
٥٧.٧١٢٠٠١/٢٠٠٠االولانثىعراقیةاریج مھدي حسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٥٠


