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٨٦.١٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةغصون صدام زیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
٨٠.٨٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةتیسیر فلیح حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
٧٩.٧٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبان عبد االلھ حمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
٧٩.٦٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى ناھي سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
٧٩.٥٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشذى حسین احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
٧٩.٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنتھى عطیة كریماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
٧٧.٦٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدیل حسین علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
٧٦.٦٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةلمى صبري دانیالاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
٧٦.٠٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسراء كاظم زغیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
٧٥.٨٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسروه سفیان الباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
٧٥.٦٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء باسل صبرياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
٧٤.١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء عارف یحیىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
٧٣.٦٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةامنة ھزاع فیزياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
٧٢.٢١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاالء حسین زبناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
٧٢.١١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنغم جواد كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
٧١.٩٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنجالء كریم جویرياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
٧١.٨١٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةریا رشید طالباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
٧١.٤١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا لؤي عبد العزیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
٧٠.٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدیل محمد حمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
٧٠.٥٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنھلة قصي حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
٧٠.٢٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوفاء جمیل حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
٧٠.١٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنبراس عماد جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
٧٠.١١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسارة فائق فیزياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
٦٩.٨٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنور ضیاء الدین محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
٦٩.٧٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعبیر لطیف جبراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
٦٩.٤١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعلیاء جوید عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
٦٩.٣٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفاطمة جحیل معناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
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٦٩.٣٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاشواق صادق عجیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
٦٩.٣٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبسمة عماد طارقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
٦٩.٢١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنھاد عبد الكریم سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
٦٩.٠٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةدنیا جواد كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
٦٨.٧٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنغم مثنى عبد الرحمناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
٦٨.٤٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعلیاء عدنان امورياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
٦٨.٣١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء عبد علي عجیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
٦٨.٢١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء غضبان كاطعاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
٦٧.٧٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةلمیس سعد یاسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
٦٧.٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةلمیس عثمان عبد الرحمناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
٦٧.٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسراء ناجي جمیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
٦٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنضال حسن خمیساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39
٦٦.٩٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمروج عصام محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40
٦٦.٧٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنال مزھر عبد هللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41
٦٦.٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسداد منعم جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42
٦٦.٦٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةالفت عبد الوھاب عبد النبياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43
٦٦.١١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةندى مفید احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44
٦٦.٠٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینة حسین سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45
٦٥.٧٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفاتن صبحي محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46
٦٥.٧٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء كاظم عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47
٦٥.٣٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةریا محمد ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48
٦٥.٢٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء كریم كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد49
٦٥.٠٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةضمیاء عباس حبیباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد50
٦٥.٠٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسیل مخلف نایلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد51
٦٤.٦٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایناس خلف نعمةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد52
٦٤.٥١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمینا ھادي عطیةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد53
٦٤.١٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى رعد رمضاناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد54
٦٣.٩٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھبة حمید یاسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد55
٦٣.٨٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعذراء سلمان جواداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد56
٦٣.٤٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسلمى عبد الرزاق جباراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد57
٦٣.٣٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةازھار نعمة عبد الحسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد58
٦٢.٤٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةعذبة محمود فیزياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد59



٦٢.٢٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةلمى حكمان حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد60
٦١.٧٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینة سنان عبد هللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد61
٦١.٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسماح عبد حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد62
٦١.٦٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسماء مزھر عزاوياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد63
٦١.٦٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاالء عبد الواحد احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد64
٦١.٦٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةرشا منعم عبد الحسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد65
٦١.٠٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسیل حمید عبیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد66
٥٩.٧٢٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةھبة سمیر حامداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد67
٥٩.٣٧٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةوالء صباح عبد الرحیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد68
٥٩.٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا علي رشیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد69
٥٨.٩٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرشا حسن جمعةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد70
٥٨.٥٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةازھار مزھر جابراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد71
٥٣.٦٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةندى عالء جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد72
٥٢.٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانسام صباح عالوياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد73
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٧٩.٩٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةندى فاضل مجیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٧٩.٦٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةدنیا عباس محمد ساھياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٧٩.٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانتصار عبد الكریم نوحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
٧٨.١١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفلایر صالح جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٧٧.٩٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشذى حسین علي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٧٦.٣٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعائشة عبد هللا عطیةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٣.٦٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةخالدة سعد عطا هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٣.٣٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیرین مناتي منصوراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٣.١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاحالم ھادي محیسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٢.٢٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحمدیة عباس جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٢.٠٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةآفاق ابراھیم ھانياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
٧١.٨٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةكریمة ناصر عبوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧١.٤٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب طھ خضیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣
٧١.١١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء غضبان عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٠.٤٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةتغرید حكمة جباراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٠.٢٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنجوان كمال علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٩.٨٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسھام سالم جلوباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٩.٨٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسرى سلیم یاساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٩.٢٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحنان رسول نوفلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٩.٢٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء عواد دحواللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٩.١٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھیفاء مالك سعیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٨.٩٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشذى شاكر یاقوتاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٨.٦٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب عبد الحسین سعداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٨.٥٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرحاب ممدوح عواداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٨.٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسیل عبود جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٨.١٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیالد علي كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٨.١٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوفاء حسن فنجاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٨.٠٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةباسمة خلف علیوياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٧.٩٧٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةاسیل شھید علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٧.٨٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةامنة شریف سعیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٧.٨٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةجنان عیسى رحیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٧.٥٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحال علوان ناجياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٧.٣٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةخمائل ولھان لفتھاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٦.٦٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسراء مؤید سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٦.٣٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعبیر ابراھیم علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٦.٢٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاالء عبد الوھاب عبد الرزاقاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٦.١٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةیاسمین خضر جلیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٥.٩٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبلقیس قاسم عبد الحمیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٥.٨٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایالف حسین علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٥.٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةصباح فاروق عبد الكریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٥.٧٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسماء اسماعیل عبد خضراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٥.٥٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسماء عبد الخضرعسكراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٥.٤٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسھى جمال الدین عبد الواحداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٥.٢٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوسن عماد محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٤.٩٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا عبد الحسین عویداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٤.٨١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب جاسم نعیمةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٤.٦٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیرین ریاض محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٤.٦٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفرات علیوي عذیباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٤.٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعبیر یاسین محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٤.٤٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدیل عطیة عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٤.٤٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفاتن عباس عكیباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٤.٣٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانتصار عبد داوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٤.٢١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنادیة مبلط خضیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٤.٠٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسیل اكرم خیرياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٣.٩٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوفاء حسین نعمةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٣.٩٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبثینة عبد هللا حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٣.٨١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانوار راضي عیداناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٧
٦٣.٧٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحال عبد الكریم ناصراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٨



٦٣.٥٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء ناجي شھاباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٣.٣٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنتھى محمد مفتناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٣.١٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةغیداء رشید حمیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٣.٠٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبتول دخیل سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٣.٠٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعاتكھ بكر كریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦٢.٩٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا علي أزعیجاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦٢.٧٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةافكار علي حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٥
٦٢.٧٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانتصار فلیح حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٦
٦٢.٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسماح محسن جابراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٧
٦٢.٥٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھناء زیدان طارشاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٨
٦٢.٥٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمھا علي بشاراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٩
٦٢.٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاقبال عمران عیسىاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٠
٦٢.٤٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء جبر امجیسراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧١
٦٢.٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب مھدي عبد الحسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٢
٦١.٧٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنغم فاضل محموداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٣
٦١.٥٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء سعید عزیزاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٤
٦١.٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةیاسمین كریم ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٥
٦١.٣٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء عبد الكریم عبوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٦
٦١.١٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھنادي سنان مجیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٧
٦٠.٩٦٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةاسماء حبیب فنجاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٨
٦٠.٩٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةاقبال جلود كزاراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٩
٦٠.٦٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولعراقیةدیانا جاسم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٠
٦٠.٥٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء عدنان عبوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨١
٦٠.٤٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى عبد الحسین راضياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٢
٦٠.٤٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفرح رعد عبد هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٣
٦٠.٣٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء حازم خلیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٤
٦٠.٢٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةافراح عدنان سلیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٥
٦٠.١٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء عادل طالباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٦
٦٠.٠٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنعمة لطیف مظلوماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٧
٥٩.٩٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزھراء عباس علواناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٨
٥٩.٩٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب جبار حالھناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٩
٥٩.٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةامال جمال عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٠



٥٩.٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةورود ھاشم رضااللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩١
٥٩.٦٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةبیداء جاسم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٢
٥٩.٢٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةافراح طارش شذراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٣
٥٩.١٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیرین محمود سواداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٤
٥٩.١٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنال عبد الحسین ناصراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٥
٥٨.٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةالھام حسام ابراھبماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٦
٥٨.٧٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھناء عباس لعیبياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٧
٥٨.٦٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایمان غني حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٨
٥٨.١١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیمونة حمدان لطیفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٩
٥٧.٧٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةندى سلیم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٠
٥٧.٣٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةنریمان صالح احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠١
٥٥.٥٩٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةمیادة عبد الرضا جرناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠٢
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٧٨.١٤٢٠٠٢/٢٠٠١  انثىعراقیةرواء عبد الجبار خلفالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٧٦.٢٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفاتن ستار جبارالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٧٥.٨٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةدنیا یاسین خلفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٧٥.٥٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاخالص علي حسونالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
٧٥.٥١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایمان بدر حمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٧٥.٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء فیصل عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٧٥.٣٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرامیة ھادي مرھجالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
٧٥.٣١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایناس باسل احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
٧٤.٩١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایناس یاسین عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

٧٤.٨٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسمیرة علي كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٤.٧١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفرح عبید عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
٧٤.٤٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةندى شاكر محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٣.٥٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنضال حسن سالمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٣.٢٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةامال صالح تایھالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٣.٢٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسناء حسان دبیسالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٢.٦١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایناس خالد عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٢.٥٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاالء طھ محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٢.٥٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمریم اسماعیل عبد االمیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٢.٢٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةردینة سلیم جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٢.٠٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب منعم كیطانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧١.٩٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعلیاء ایاد صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
٧١.٨٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھند یعقوب یوسفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧١.٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء عیسى جوادالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧١.٦٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشروق محمد عبیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧١.٦٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرغد عبد اللطیف جمیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧١.٥٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایناس ناجي غالبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٧١.٥٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةالحان بدر حمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧١.٤٩٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسراب رشك عبد الحسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧١.٤٩١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب نایف سلطانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧١.٤٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعلیاء رافع جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧١.٠٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایمان عبد الحسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
٧٠.٥٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانسام رحیم راضيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧٠.٥٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسندس نعمة حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣
٧٠.٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزھراء باسل جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٩.٨٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسجى عبد الحسین اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٩.٧١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء نجم عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٩.٦٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرغد ھشام عبد الغفورالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٩.٥٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء فاضل طاھرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٩.٥٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسھام كاطع خجرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٩.٤٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسوان محمد سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٩.٤٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاطیاف كریم نھابالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٩.٣٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةامال حامد جونالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٩.٣١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى حسن عبدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٩.١٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاالء مظفر عبد الغنيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٩.١٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنجالء عوید كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٧.٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنى حسین عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٧.٤٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھالة نافع جعفرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٧.٤٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنورس خالد عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٧.٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایمان فاضل كاملالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٦.٩٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةلقاء كاظم ماضيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٦.٩٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب طھ یاسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٦.٤٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنبراس عبد المحسن حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٦.٤٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسوسم غضبان غایبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٦.٣١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةتمارا طالل محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٦.١٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانسام جابر عسكرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٦.١٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحوراء عبد الجواد عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٦.٠٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھبة علي جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٧
٦٥.٦٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعذراء محیس نایفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٨



٦٥.٥٩٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء ستار صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٥.٥٩١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةدالیا ھادي كشاشالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٥.٣٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانعام عبد الحسین عكلةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٥.٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسھام صباح ناظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٤.٩٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسیماء عبد الجلیل احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦٤.٨١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسعدیة حكمت محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦٤.٢٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسیل مھدي عبدالالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٥
٦٤.١٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھیام حمید لطیفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٦
٦٤.١٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھیام عبد محسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٧
٦٤.٠٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةخمائل مھدي كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٨
٦٣.٥٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةامل جاسم صبیحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٩
٦٣.٥١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء غالب فرعونالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٠
٦٣.٣٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةافراح عبد الكریم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧١
٦٣.١٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنعم مھدي عبد حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٢
٦٣.٠٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةلینا صالح عبد عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٣
٦٣.٢٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء حسب هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٤
٦٢.٥٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنتھى محمد عبیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٥
٦١.٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةیسرى فیصل رشكالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٦
٦٠.٦٩٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةھناء مھدي جوالنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٧
٦٠.٤٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفلھ عطا كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٨
٦٠.٣٧٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةشیماء جواد كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٩
٥٩.٨٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفضاء حسن یاسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٠
٥٧.٠٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسیا خیر هللا عذابالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨١
٥٢.٦٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةازھار عبد الرزاق محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٢
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٧٦.٤٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسراء عادل رسولالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٧٣.٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةخدیجة عبد الزھرة وریوشالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٧٢.٦١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحنان عویز حسونيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٦٨.٥٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةلمى عبد الھادي عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٦٨.٢٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسیل علي حمزةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٦٧.٨٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةابتسام رشید سلمانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٦٤.٦٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء محمد عوادالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٦٧.٣٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاقبال معروف ازيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٦٧.١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء شاكر احمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٦٦.٣٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسناء كاظم عذیبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٦٦.٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبلقیس جابر حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٦٥.٩٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةدوسر جعفر حیدرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٦٥.٩٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمروة كامل رحیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٦٥.٧٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى عدنان ناجيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٦٥.٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبسمة طھ عبد المحسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٦٤.٩٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسھیلة عبد الكاظم عبیسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٦٤.٥١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاریج كامل عویدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٦٤.٣٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء تركي عبیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٦٣.٦٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء حمزة یوسفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٦٣.٤٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسیل عبد الجبار عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٦٢.٩٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةامال جاسم محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٦٢.٦٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسماء عودة عبد هللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٦٢.٥٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمائدة عبود خلفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٦٢.٤٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةغیداء احمد عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
٦٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةندى علي عمرانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
٦١.٩٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنضال ناطق محسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
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٦١.٧٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب شاكر عبودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
٦١.٥٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةضمیاء ادھام حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28
٦١.٤٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةجنان مجید عجیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29
٦١.١٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاخالص خضیر حامدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30
٦٠.٩٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدیل عبد الرحمن شعالنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد31
٦٠.٥٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب عبد الكاظم حیاويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد32
٦٠.١٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاشواق عودة جبرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد33
٥٧.٦٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسماح حسن حمزةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد34
٥٦.٢٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةختام علي كریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد35
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٨٩.٢٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیة  لمیاء عبد الزھرة كاظمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١
٨٥.٨٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسماء عباس جاسمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢
٨٣.١٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفضیلة رشید ھنیديعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣
٨٠.٨١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسھام محمود وليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤
٧٩.٨٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمھا محمد راشدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥
٧٩.٧٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسماء كاظم شناوةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦
٧٨.٥٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنال سلمان عنادعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧
٧٨.٣٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمعالي محمد علي صكرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨
٧٨.٢٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنجالء عبد الھادي عليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩

٧٨.٠٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھوازن قاسم عبیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٧.٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایمان غازي عبد هللاعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١١
٧٧.٢٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاحالم فھمي خرمیطعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٥.٢٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھند فؤاد جھادعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٣.٢٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبھار علي شریفعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٣.٠٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسلیمة خلیف سھیلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٢.٨٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنضال جبار شویععلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٢.٨٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةندى سلمان صبارعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٧
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٧١.٦١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسمر عبد هللا احمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٨
٧١.٣٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةلبنى عبد الغني شكرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٩
٧١.١١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوفاء ذیاب عبد الرضاعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٩.٩٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب حسین علیويعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٩.٨٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةقبس عبد المھدي جوادعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٩.٦٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةابتھال ھاشم مھديعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٩.٥٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوفاء كریم جبارعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٩.٥٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانتصار كاظم جوادعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٨.٧٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنجالء شاكر عویدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦٨.٣٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیساء حسین داورعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٨.٢٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةخیریة تركي حراميعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٨.٠٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب عبد العباس عبد الحسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٧.٦٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةخدیجة محمود عبد الرحمنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٧.١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفردوس كریم دھیولعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٦.٠٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب اكرم وحیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٥.٩٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنجالء ابراھیم علیويعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٥.٨١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھناء كریم عبد الحسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٥.٥٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفاتن صبري عباسعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٥.٤٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھند طارق ھاشمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٤.٩٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاكتفاء صبیح بردانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٤.٧٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةتغرید جابر مطیرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٤.٥٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةصبا محسن مھديعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٤.٢١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعامرة عبید كاظمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٣.٣٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھیفاء ھادي محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٢.٨٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةورقاء جودي كاظمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٠.٨٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء خضیر عباسعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٠.٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسماھر ستار سعدونعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٤
٥٨.٤٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایناس فیصل مزعلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٥
٥٨.١٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھند ناصر سایرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٦
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الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٧٨.١٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةودیان یاسین عبیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١
٧٧.١٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیسم یاسین عبیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢
٧٥.٧٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا زھیر حمیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣
٧٥.٢٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةلمى عادل محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٤
٧٥.٠١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانتصار خالد احمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٥
٧٤.٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعلیة عالوي عبیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٤.٢٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانتصار نوري بھاءالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٤.١٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرسل مھدي جابرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٢.٦٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفرح مجبل صباحالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٩

٧٢.١٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھبة عبد االمیر عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٢.٠٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنبراس علي عبودالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١١
٧٠.١٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعبیر زھیر عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٠.١٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوسن حسین خضیرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٣
٦٩.٥٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسیل رشید رسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٩.١٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء محمد حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٧.٥٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرغد لطیف كاظمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٦.٤٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةصفاء كاظم جندورالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٦.٠٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنیان فتاح كریمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٨
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89.53٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىالعراقیةسمر أدیب نعمانالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد1
83.63٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىالعراقیةعبیر عبد المنعم احمدالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد2
83.04٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىالعراقیةھدى ھاشم انیتشةالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد3
76.21٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىالعراقیةرنا رفعت شوكتالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد4
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75.39٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىالعراقیةھبة عادل عبد الجلیلالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد5
72.64٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىالعراقیةھند حسین نویرالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد6
72.36٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىالعراقیةایناس فھد رمیزانالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد7
71.46٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىالعراقیةخلود ابراھیم حسینالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد8
68.01٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىالعراقیةجمان خلیل الزمالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد9
65.69٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىالعراقیةسھاد جبار سلمانالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد10
62.82٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىالعراقیةدینا ماجد عبد االمیرالتربیة وعلم النفسالتربیة للبناتبغداد11

الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
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المالحظات

٧٦.٦٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعلیاء سعد عبد الرحمناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
٧٦.١٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةیسرى شاكر محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
٧٤.٥٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاشواق عبد الجبار عبد الستاراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
٧١.٧٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةأطیاف خلیل ابراھیماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤
٧٠.٠٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمشاعل یوسف عبد الرزاقاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
٦٩.٨٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةأیمان ریاض عبد هللاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
٦٩.٧٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشھد طالل محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
٦٨.٥٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمھا صاحب عبداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
٦٨.٣٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعاتكة حاتم فرحاناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
٦٦.٥٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانوار جاسم كریماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
٦٦.٠١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنتھى حسن ھادياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١
٦٥.٨٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاكرنفال حمدغناماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢
٦٥.٨١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدیة ابراھیم شقي خضیراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣
٦٥.٦٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب عبد هللا حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٥.٣٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرباح مجید حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٣.٨٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینة عبد الكریم حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٣.٦٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةأخالص عباس یونساالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٣.٣٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعائدة جبر عالوياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٣.١٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةروز سامي شكرياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
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٦٢.٥٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرؤى أیاد عیسىاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٢.٠٦٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةضحى كنعان ابراھیماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١
٦١.٨٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوسن محمود شھاباالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦١.٦٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسیل شھید داوداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦١.٣٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةامیرة حسین جعازاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦١.١٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفاطمة عبد صبیحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٠.٠٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا عبد الرضا حسوناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٦
٥٩.٩٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسمیرة محمود ابراھیماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٧
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88.22٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسرى محي رشید اسماعیلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1
81.02٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةأفراح شكر محمد خمیسریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2
78.98٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنى محسن عبد شافيریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3
78.06٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرحاب حسین علي حسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4
77.51٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةامنة محمد باقر عبد المجیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5
75.86٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةصبا غانم حسن طاھرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6
75.14٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفرح علي محمد طاھرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7
74.04٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرحاب داود حمدن راھيریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8
72.06٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحمیدة كریم شطیب سعیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9
71.85٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء عبد الزھرة محسنریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10
71.8٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبان فوزي ھاشم جبرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11
69.17٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةغزوة مخلص توفیق محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12
69.09٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء عبد الغني عسكر داودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13
68.79٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنار قاسم یحیى صالحریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد14
68.79٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاالء زید جاسم محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد15
68.79٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاستبرق احمد جمیل خلیفةریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد16
68.07٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةیسرى علي محمد صالحریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد17
67.53٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسراء حمید حمزة خمیسریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد18
66.88٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسرى فارس اسماعیل یاسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد19
66.49٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنار شھاب احمد سلمانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد20
65.87٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرغد عبد السادة زویدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد21
65.09٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاالء كریم عیدان محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد22
63.91٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةامل عبد الباقي عبد الرحیم محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد23
62.13٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء عامر موسى مصلحریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد24
60.24٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسرى سعدون عبد اللطیف محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد25
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٨١.٩٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحنان سعد محمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد1
٨٠.٨١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنضال محسن عبد االمیرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد2
٧٩.٦٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزمن مجید حمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد3
٧٩.١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنضال فیصل عليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد4
٧٨.٨٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء محمد رضاالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد5
٧٨.٧٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوداد عبد الكریم عبد الزھرةالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد6
٧٦.٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى خلیل ابراھیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد7
٧٤.٨٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسمھان كامل محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد8
٧٤.٠٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةالھام خضیر عباسالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد9
٧٣.٨٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسارة یعقوب یوسفالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد10
٧١.١٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب تركي نعمانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد11
٧٠.٥٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایمان فخري جلغفالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد12
٦٩.٧٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنادیة طارق عطیةالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد13
٦٩.١٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى حازم محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد14
٦٧.٨٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنسام محسن عیدر عباسالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد15
٦٦.٧٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسالي خلیل ابراھیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد16
٦٦.٥٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرواء محسن حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد17
٦٦.٤٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیعاد مطشر صالحالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد18
٦٥.٥٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسھاد مھدي فرحانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد19
٦٥.٣٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرغد احمد نایفالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد20
٦٤.٦٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء جاسم طالكالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد21
٦٤.٣٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعتاب صالح جعفرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد22
٦٣.٩٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانوار علي شخیرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد23
٦٣.١٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوفاء عبود خزعلالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد24
٦٢.٠١٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةالھام توفیق عبدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد25
٦١.٥٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمریم عطشان مجیفيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد26
٦١.٤٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةخنساء حمید عویدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد27
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٦١.٣٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةحال وھاب عبد المنعمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد28
٦٠.٨٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةضحى عباس فاضلالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد29
٥٩.٦٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاروى صبحي خلیفةالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد30
٥٩.٥٧٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةمیادة جلیل شحاذةالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد31
٥٩.٣٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةندى محمد ادیبالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد32
٥٨.٧٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبیداء علي مھديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد33
٥٧.٨٢٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةلیلى عبد الرحیم محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد34
٥٥.٥٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةرنا كاظم عبد الحسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد35
٥٥.٣٩٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةیسرى عناد رھیفالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد36
٥٥.٢٩٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةوصال ثجیل نغماشالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد37
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٩٢.٢٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھناء كریم مایخانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١
٨١.٠٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةآفین رمضان محسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢
٨٠.٠١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا شوقي عبد الرزاقعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣
٧٩.٤٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانتصار عبد هللا حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤

٧٩.١٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى ایاد خلیل ابراھیمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥
٧٨.٣٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةقبس عصام خلیلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٧.٩٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةافراح اسعد محمودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٥.٠٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیالن خیر هللا جبارعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٥.٠٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسمیة فاضل حمد سلیمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٤.٩٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء ضمد حسن كاظمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٤.٤٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرواء خلیل ابراھیم محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١١
٧٤.٣٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةخدیجة خیري حیاويعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٣.٩٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنور نزار عبد الكریمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٢.٤٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدیل عبد القادر خلفعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٢.١١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرحاب عدنان ناھيعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٢.٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسالفة رافع سلیمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٠.٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفردوس جواد زعالنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٩.٧٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمائدة حسین محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٩.٥٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب حسن زبونعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٩.٣٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحال عدنان حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٩.١٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرقیة مھدي صبارعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٩.٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرشا عادل عبد الشھیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٩.٠٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعفراء جمعة كریمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٨.٨٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسیل عباس جاسمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٨.٤١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاشواق علوان راشدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٨.٣٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسناء جاسم حمیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٧.٣١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیرا عبد العزیز عبد هللاعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٧.٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفرح نشأت سعیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٦.٩٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسماء سعد خلفعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٦.٥٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةیسر كاظم غناويعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٥.٦٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسیل حاكم مھديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٥.٤٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةالیسار محیسن حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٥.٢١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسیناء فارس حمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٣

٦٥.٠٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعبیر كریم مجذابعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٤

٦٤.٩٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسازان عبد العزیز عمر علوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٥

٦٤.٣٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانھار عبد الرحمن احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٦

٦٣.٧٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنوراسماعیل مزھر الشاويعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٧

٦٣.٦٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا ابراھیم محمودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٨

٦٣.٢٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیعاد شوال ماجدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٩

٦٣.٢١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایناس صباح بھجتعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٠

٦٣.٢١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسفانة جاسم دغباشعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤١

٦٢.٤٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفاطمة حرب عویجیلةعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٢

٦١.٧٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةجنان رجب محمد شندلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٣

٦٠.٤٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرقیة عباس محمد حمیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٤

٦٠.٢٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدیر عبد الرزاق عزیزعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٥

٦٠.٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحنان جمیل عبد الحسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٥٩.٣٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب عباس دویج كمرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٥٨.٤١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسراء صباح كاظمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٥٨.١٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى ناظم عباس مطلكعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٥٦.٣٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةفیحاء عبید سماويعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥٠
٥٥.٢٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنبراس انور عبد الكریمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥١



الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٧٥.٦٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاالء مصطفى ذیبانالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد1
٧٤.٧٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةابتھاج احمد كاظمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد2
٧٢.١٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةامال حمید حمزةالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد3
٦٩.٤٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھبة مصدق سالمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد4
٦٧.٢٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب احمد كمالالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد5
٦٦.٢٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیعاد علي عوادالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد6
٦٥.٣١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفاطمة جبار مجیدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد7
٦٤.٨٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء سمیر حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد8
٦٤.٠٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنال داخل صخیلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد9
٦١.٦٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاالء علي جوادالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد10
٥٦.٦٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحنان محمد علي عطیةالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد11
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الدور الذي الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
نجح فیھ 
الطالب

المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٨١.٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء رجب باقرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١
٧٩.٣١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةلیلى عثمان فرحانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢
٧٥.١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةتمارة عبد العزیز كریمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣
٧٣.٦٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبان عبد الوھاب جاسمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤
٧٢.٠٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء حسن عبد الھاديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٥
٧١.٨٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوسن موحان محسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦
٧١.٥٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعبیر عبد العالي ھاديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٧
٧١.٠٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفرقان صبیح اموريالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٨
٦٩.٨٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى فاھم عبد الواحدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٩

٦٨.٨٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبان عبد العالي عبد الحسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٠
٦٨.١٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنادیة محمد علي حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١١
٦٧.٨٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةافراح شكوري فرحانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٢
٦٧.٧٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةریتا مجید عبد هللالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٣
٦٧.٤٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةصباح جھاد یونسالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٤
٦٦.٩٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدیل عبد هللا حجاجالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٥
٦٦.٣٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنادیة عبد الرزاق نصیفالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٦
٦٦.٣٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایناس خلیل اسماعیلالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٧
٦٦.٠٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةخنساء عالء حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٨
٦٥.٤٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوسام صدام ایدامالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٩
٦٥.١٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةامال علي سلمانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٠
٦٥.٠٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب علي سلمانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢١
٦٤.٥٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةشیماء عادل محمد حسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦٣،
٦٤.٣٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرفاه محمد عبد حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٣
٦٤.٣١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرغداء عبد الوھاب حموديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٤
٦٤.٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانفال عبد الحسن دایخالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٥
٦٤.٠١٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةاسراء جھاد حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٣.٨٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةشیرین رمضان صاحبالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٧
٦٣.٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعال فخري كریمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٨
٦٣.١١٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةاسراء طاھر حماديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٩
٦٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفیروز برنادوس توماالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٠
٦٢.٨٤٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةاخالص برغش عبیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣١
٦٢.٧٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسرى حسن عبد االمیرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٢
٦٢.٤١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعائشة عمر محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٣
٦٢.١٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةابتھال كاظم حمودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٤
٦١.٩٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةصبا عبد المنعم حبیبالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٥
٦١.٧٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةشیماء محمد رضاالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٦
٦١.٣٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةوفاء واحد هللا دادالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٧
٦١.١٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیعاد جبار شرھانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٨
٦٠.٩١٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةبیداء احمد عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٩
٦٠.٦٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھبة محمد كریمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٠
٥٩.٩٤٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةكفاح فائق ابراھیمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤١
٥٩.٩٢٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةسرى علي احمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٢
٥٩.٧٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةھند خضیر عباسالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٣
٥٩.٧٤٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةفرح احمد محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٤
٥٩.٢٢٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةنسرین محمد حمزةالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٥
٥٨.٧٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاشجان ھادي عبد هللالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٦
٥٨.٠٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسراء طالب عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٧
٥٧.٩٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشروق كریم مظلومالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٨
٥٦.٤٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةلینا خالد حمیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٩
٥٦.٣٩٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةھوازن سعید سواديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٥٠
٥٥.٠٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةسعاد عبد هللا عكشالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٥١
٥٤.٨٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةانسام محمد محسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٥٢


