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٨٣.٢٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسحر عبد الحلیم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
٨٣.١٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوئام صالح غازياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
٧٨.٦١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعائدة ثامر سلوماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
٧٨.٤٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةابتھال طاھر محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
٧٦.١٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیرفت احمد یوسفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
٧٤.٣١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسفانا محمود واصفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
٧٤.٠٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنى حبیب ناصراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
٧٢.٦٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرھبة اسودي حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
٧٢.٢٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایمان عادل محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
٧١.٥٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبیداء عذاب زغیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
٧٠.٠٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفوزیة ستار خشاناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
٦٩.٢٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى رزاق ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
٦٩.١٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنوار شجاع مسلماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
٦٦.٧٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمھا محمد باقراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
٦٦.٣٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةلمیاء طارق خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
٦٦.١٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةغادة محمود ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
٦٥.٧٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیدیا نزار كیلیانةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
٦٥.١٦٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةھناء عبد االلھ ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
٦٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایناس محمد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
٦٤.٥٦٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةاریج اسامة نشأتاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
٦٤.٧٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسبا عطا هللا سلیماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
٦٤.٣٧٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةایناس طارق عبیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
٦٤.٣٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةسعاد نجم عبد الحسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
٦٣.٦٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةزینة جمعة طاھراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
٦٣.٦٢٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةاالء سعدي جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
٦٣.٥٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاالء فاضل مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
٦٣.٠٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایناس بھاء حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
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٦٣.٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةماھرة نجیب ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
٦٢.٧٣٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةمریم حسین رضااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
٦١.٥٥٤٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةایناس ایوب علواناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
٦١.٥٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةیاسمین عبد الرحمن ضھیر الدیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
٦١.٠٣٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةانسام نصیف جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
٦٠.٩١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوسن اكرم جباراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
٦٠.٨٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرانیا فتاح محمد لطیفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
٦٠.٦٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنادین ثائر عبد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
٥٩.٧٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمي حازم حمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
٥٩.٧٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبان ھادي سلیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
٥٩.٥٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعطارد فیصل ناجياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
٥٩.١٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرفل شوقي خضراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39
٥٩.٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا  شاني محسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40
٥٨.٦٦٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةھدیل محسن سلیماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41
٥٨.٦٢٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةسارة محمد حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42
٥٨.٥٧٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةانغام محمد ثامراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43
٥٨.٥٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب سمیر محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44
٥٨.٤٣٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةریم وھاب عبد االمیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45
٥٨.٤٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةساھرة فلیح مزیعلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46
٥٨.٣١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبھیجة ھادي جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47
٥٧.٧٩٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةزینب ماجد نجماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48
٥٧.٦٧٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةخلود ولید حمیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد49
٥٧.٥١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء حسین علي محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد50
٥٧.٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسعدیة محمد حمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد51
٥٧.١٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةسرى حامد محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد52
٥٦.٩٦٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةرنا شھاب احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد53
٥٦.٨٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةسمر عبد الرضا عبد هللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد54
٥٦.٨٧٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةانعام ثامر كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد55
٥٦.٨٧٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةرشا طھ الزماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد56
٥٦.٨٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةضمیاء جمیل نایفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد57
٥٦.٦٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةاسراء سمیر عبد القادراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد58
٥٦.٦٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبتول محمد خمیساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد59



٥٦.٠٤٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةرنا مصطفى حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد60
٥٥.١١٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةكفایة عبد الحسین عبد الھادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد61
٥٣.٨٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھالة نایف احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد62
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٧٣.٩٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةجنان سرحان احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٧٣.٧٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایات عبد جونياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٧١.٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء سالم لفتةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
٧١.٢٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاخالص عامر حداداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٦٨.٨٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء عطا هللا كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٦٨.٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنبراس حسین مھاوشاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٦٦.٨٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا مھدي فرحاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
٦٦.٥٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرحاب یوسف یعقوباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٦٥.٦٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھناء مرتضى حسوناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩
٦٥.٣٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب حكمة ذیاباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٦٥.١٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرشا سامي محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
٦٥.٠٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیرین عارف عیداناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٦٥.٠١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب خلیل ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣
٦٤.٨٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةبشرى طھ مزھراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٤.٨٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسامرة حسن خلفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٤.٧٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفاتن طارق صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٤.٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنى قاسم عمراناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٤.٢٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرویدة صباح ثامراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٣.٨٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحذام ماھر محموداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٣.٧٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةلقاء سامي داوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٣.٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھیفاء محمد حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٣.١١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھبة خالد محموداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٢.٦٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء ماھود سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٢.٦٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحال عبد الحسین عبد هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٢.١٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنھلة جمیل بریسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٢.٠٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةزینب ھاشم شلتاغاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٦١.٨٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء مجید مطشراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦١.٨١٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةسعاد مرھون خضباكاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦١.٤٩٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةرغد عباس احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦١.٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحنان عباس جارخاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦١.٠٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةتحریر حسین علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٠.١٣٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةشیماء محمد ناصراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٠.١١٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةمنى حنش حاجماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٥٩.٧٧٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةاسیل عبد الكاظم مجیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٥٩.٤٩٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةایناس عبد الحافظ خفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٥٩.٣٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنتھى عواد منشداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٥٨.٨٧٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةخدیجة یحیى جودياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٧
٥٨.٧٣٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةایناس خیر هللا حبیباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
٥٨.٦١٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةافراح حمید لویجاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٥٨.٤١٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةبلسم اسماعیل علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٥٨.٣٤٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةشیماء اسماعیل محسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١
٥٨.١٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیسم عبد هللا رمضاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٥٨.٠٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةانتصار كریم مسلماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٥٧.٩٧٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةسھاد حسن علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٥٧.٩٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةیسرى خلیل كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
٥٧.٦٦٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةراقیة محمد عبد هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٥٦.٨٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةدموع حمدان علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
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٧٣.٥٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنضال عبد جبار ھاملالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٧٢.٧٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنریمان طالب رشیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٧١.٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسماء عبد الحسین محیسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٧١.٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسماء عبد الرضا حمزةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
٦٨.٩٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا عباس سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٦٨.٥٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحنان كاظم احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٦٨.٥٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعواطف قاسم ناجيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
٦٧.٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسراب یوسف یعقوبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
٦٧.٣١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى ھادي كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

٦٦.٩٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةافراح ثجیل عیسىالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٦٦.٢٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنھل ماجد حمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
٦٦.٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعلیاء جواد صادقالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
٦٦.١٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء خضر خلیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣
٦٦.٠٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنى عبد الھادي محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٥.٩٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنبراس منال سعیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٥.٤٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدف صبري جوادالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٥.٣٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمعالم خالد سعدونالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٤.٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسراء عنان فدعوسالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٤.٨٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةافراح ابراھیم سلطانالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٤.٧٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسماء ذیاب ھاللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٤.٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا باسم عبد عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٤.٦٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنغم مھدي صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٤.٤٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةازھار مجید حمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٤.٣٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانصاف كریم صخيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٤.٣١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةقبس كامل مزھرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٤.٢٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمھا سمین حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٤.١٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھند كاظم فیاضالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٤.٠٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایمان فالح عبدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٣.٩٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدیل صالح سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٣.٦٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب حسین عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٣.٥١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةریم فؤاد عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
مكرر٦٣.٥١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنار صالح اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٣.٤٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسھاد شامل جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٣.٤٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایناس ھادي مطرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٣.٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنورس عقیل راشدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٣.٢٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةلمیاء سعدون راشدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٣.٢١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةدنیا طالب عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٢.٩٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء حمید كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٢.٨٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانسام ناصر جابرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٢.٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنھى خضیر عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٢.٧٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوسن عبد الكریم عوادالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٢.٥٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى كامل نجمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٢.٥٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء علي حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٢.٥١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیرفت عودة جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٢.٤٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا محمد حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٢.٣٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء شمخي خمیسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٢.١٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینة سعد داودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٢.٠٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنور فیصل شاھرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٢.٠٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاوراس ھاشم داويالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦١.٨٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا طارق جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦١.٦٤٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةشیماء فاضل نصیفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥١
٦١.٦١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسمیرة كلیانة برجمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦١.٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةریم حسین عبدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦١.٥٢٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةشذى سالم عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦١.٤٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوسن حسن عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦١.٠٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب حبیب ناصرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٠.٩٩٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةفاتن حامد صابرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٧
٦٠.٩٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشفاء نایف حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٨



٦٠.٦٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسیل عبد الجبار احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٠.٥٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرغد عبد الرزاق حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٠.٢٧٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةاسراء عباس سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٠.١١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةصبا شاكر محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٢
٥٩.٨٤٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةسحر اسماعیل عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٣
٥٩.٧٩٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةانوار لیث ھاديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٤
٥٩.٧٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنھیل عدنان عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٥
٥٩.٧١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء كاظم علیويالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٦
٥٩.٦٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاالء رعد سویدانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٧
٥٩.٤٤٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةبتول عبد الرضا واديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٨
٥٩.٤٣٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةسھى جواد كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٩
٥٩.٢٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب حسین عذابالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٠
٥٩.٢٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفرح صباح صالح الدینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧١
٥٨.٩٩٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةشذى صالح مھديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٢
٥٨.٨٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا ناظم حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٣
٥٨.٧٣٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةزینب فاھم نعمھالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٤
٥٨.٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمي جابر بدرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٥
٥٨.٤٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرفاه جالل حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٦
٥٨.١٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشروق عاید مھديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٧
٥٧.٨٧٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةھناء حسین بلفوطالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٨
٥٧.٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةندى محمد سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٩
٥٧.١٦٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةتغرید عباس حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٠
٥٦.٥٤٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةمیثاق شمخي جبرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨١
٥٥.٤٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبیداء حسین عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٢
٥٤.٩٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةاسیل ساكن خشمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٣
٥٤.٨٤٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةایمان نجم عبد الزھرةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٤
٥٤.٦٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبیداء عبیس حمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٥
٥٣.٩٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةدالیا خالد سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٦
٥٢.٥٢٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةرنا عبد الكریم كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨٧
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٧٢.٨٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء حمزة عبد هللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٧٢.٤٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى عبد الزھرة رسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٧١.٢١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعطارد شاكر عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٧٠.٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھیفاء محسن شغیثالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٦٩.٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینا طالب حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٦٩.١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشذى احمد عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٦٩.٠٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیس قدوري محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٦٨.٣٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنسرین راشد ھویديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٦٦.٥٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحنان عدنان رحیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٦٥.٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء حسین حیاويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٦٥.٣٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنى محمد حشیشالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٦٥.٠٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعلیاء راضي لعیبيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٦٤.٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةكفاح خیري محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٦٣.٦٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرقیة كامل عبد خلفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٦٢.٦٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرونق خضیر یاسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٦١.٧٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةتغرید علي حمیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٦١.٤٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنداء خالد نعیمةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٦٠.٩٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب خیري نجمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٦٠.٨٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء كاظم عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٥٩.٨١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسراء محمد عبد هللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٥٩.٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنداء مطر وحیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٥٩.٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاالء عدنان فاضلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٥٨.٧٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنى صریم زغیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٥٨.٦٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنجاة محمد سعیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
٥٨.٤٤٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةوئام عبد هللا فیصلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
٥٨.٠٣٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةشیماء خلیل ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
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٥٧.٦٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةیاسمین عبد الكریم محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
٥٧.١٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنضال حسین علوانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28
٥٥.٩٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةبلسم عبد هللا رمضانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29
٥٥.١٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةاالء فاضل حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30
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٨٧.٩٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاالء شوقي عبد الباقيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١
٨٢.٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسراء ابراھیم كاملعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢
٨٠.٧٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفاطمة عبد الحسین جمعھعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣
٧٧.٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایمان عیسى عنادعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤
٧٧.٤١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشذى خلف عبد الكاظمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥
٧٧.٣٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةلمیاء صاحب مشكورعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦
٧٥.٣٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفردوس محمد ناصرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧
٧٣.٢١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرجاء خلف محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨
٧٣.٠١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھند خلیل حمیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩

٧١.٨١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمزدلفة مجید اسماعیلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٠.١٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنادیة موفق علوانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١١
٧٠.١١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء مطشر جبرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٢
٦٩.٨٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسھاد حمید حلبوصعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٣
٦٨.٤٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعاتكة غالب عبد الرزاقعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٨.١٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةخمائل علي حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٧.٤٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاروى خالد محمد عیسىعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٥.٨٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسھاد عبد الستار عبدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٥.٦٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھناء مراد عباسعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٥.٦١٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةسحر عادل رحیمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٥.٥٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء عبد الرحمن علیويعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٤.٧٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء محمد عزیزعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٤.٥٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةلمى یوسف محمودعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٢
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٦٤.١٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایمان راضي سعیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةجنان عصفور عبدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعذراء اسماعیل حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٢.٢٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةایناس مالك جابرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦٢.٢٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنتھى احمد زكيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٢.١٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھناء خلیل خلفعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦١.٧٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفرقد عبد الھادي كاظمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦١.٢٩٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةنجالء احمد رضاعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٠
٥٩.٥٤٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةنضال محمد جبارعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣١
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٧٧.٩٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرؤى طالل جاسمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١
٧٥.٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنضال عبد الباقي احمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢
٧٣.٦٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةدالل جبار فیاضالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٣
٧٢.٩١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةجنان ضاحي شیاعالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٤
٧٠.٠٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةغیداء عیسى محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٥
٦٩.٧١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب عبد العظیم كمالالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٦
٦٩.٣٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفائزة اسعد احمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٧
٦٩.١٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةابتسام ھادي كاظمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٨
٦٨.٠٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةامل مصلح رحیمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٩

٦٧.٦٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسیل طارق كاملالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٦٦.٩٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاطیاف عادل ھاديالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١١
٦٦.٨٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسراء خلیل عبد اللطیفالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٦٦.٥٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھناء اسماعیل یاسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٣
٦٦.٢٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرقیة عادل خلیلالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٥.٧٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسھى علي جاسمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٤.٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسماھر مجید حمیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٣.٢٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنبراس عبد الكریم صالحالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٧
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٦٣.٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفلة جھاد عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٢.٢٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةجیھان ناصر حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٢.٢٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء ناصر حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦١.٣٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسھاد صبري محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٠.٩٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبان مالك عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٥٩.٩٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةجوان محمد علي الجافالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٥٩.٦٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةامیرة طاھر احمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
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٨٢.٠٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاعراف حارث عبد الوھابعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١
٧٦.٦٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةافتخار حسن صبیحعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢
٧٣.٧٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیعاد ناظم رشیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣
٧٢.٤٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةتارا عادل مھدي عزیزعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤

٧٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسرى حمزة عبیسعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥
٧١.٧٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب عبد الرسول محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦
٧١.٠٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینب نصیف جاسم محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٠.٢٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسراء حبیب عبد هللاعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٨
٦٨.٥٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانتھاء راضي جبیر القریشيعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٩
٦٨.٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةغروب نعمة سالم فرجعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٠
٦٧.٧٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینة صبري رجبعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١١
٦٧.٣٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھبة ماجد حاويعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٢
٦٧.٢٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھناء عبد هللا حمودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٣
٦٦.٧٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھبة عبد الستار محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٦.٧٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایفان نبیل غصابعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٦.٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانسام معن زكي كاظمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٤.٦٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفاتن رعد شاكرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٤.١٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى شدید جلیبعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٤.١٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةانتصار عطا هللا وحشعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٣.٦٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنغم عبد الغني محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٣.٤٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعبیر عباس مھديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٢.٧٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسھاد صباح حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٢.٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسناء ناجي ھاملعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦١.٥١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسوسن كریم فلیحعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦١.٤٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةصبا خالد حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦١.٣٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةخنساء ھیثم ناجيعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٠.٣٥٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء ستار جبارعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٠.٣٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء فرح ضیدان حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٠.٢٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسماء رعد سعیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٠.٢٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمیسون مزھر مصطفىعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٥٩.٥٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینا علي حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣١
٥٩.١٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء كاظم كاطععلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٥٩.١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوسن صبحي علي فؤادعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٣

٥٩.٠٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةسومر سلمان خلفعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٤

٥٨.٤٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوالء حاكم عبیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٥

٥٨.٤٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةنسیبة خضر عوادعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٦

٥٨.٢٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةایالف یاسین عبد الكریمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٧

٥٨.١١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفینوس سلمان خلفعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٨

٥٧.٩٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرنا عامر كاظمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٩

٥٧.٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةندى حمزة حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٠

٥٧.٥١٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةعلیاء محسن سلمانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤١

٥٧.٥١٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةرسل جاسم محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٢

٥٦.٧٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنار عبد الوھاب مرعيعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٣

٥٦.٠٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةیسرى خمیس احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٤

٥٤.٩٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةوئام حسین نوريعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤٥
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٧٥.٠٣٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةمنال عبید حمزةالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١
٦٣.١٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاباء طالب صادقالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢
٦٣.١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةبان عالء الدین شاكرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣
٦٢.٠٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفردوس عادل علوانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤
٦١.٩٦٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةاسراء عباس رمضانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٥
٦١.٥٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةھدى صالح عبدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦
٦١.٤٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةحال طالب حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٧
٦٠.٥٩٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةفاطمة عبد الباري عبد هللالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٨
٦٠.٤١٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةیسرى عبد الجلیل سعوديالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٩

٥٩.٦٤٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء كامل عیدانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٠
٥٩.٢٨٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء عبد هللا جوادالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١١
٥٨.٩٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةرنا عیسى عمرانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٢
٥٨.٨٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةلمیاء فرحان شدادالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٣
٥٨.٧٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةعفاف شاكر محمودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٤
٥٨.٣٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةرنا حامد جوادالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٥
٥٧.٥٧٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةشیماء فائق حسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٦
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٥٧.٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةشیماء محمد لھمودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٧
٥٧.٨٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةسمیرة محیسن سلمانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٨
٥٧.٦٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةسھاد عبد الرضا كاظمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٩
٥٧.٢٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةرشا لویس میخائیلالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٠
٥٦.٧٥٢٠٠٢/٢٠٠١الثانيانثىعراقیةایمان خضیر محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢١
٥٦.٢٢٢٠٠٢/٢٠٠١االولانثىعراقیةزینة رافع زائرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٢


