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٨٩,٢١٢٠٠٣/٢٠٠٢ االولانثىعراقیةبسعاد ماھر مجبلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
٨٦,٦٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةعلیاء عبد الحسین ناصراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
٨٥,٣٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسماء مھدي صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
٨٤,٧٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسراء محسن صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
٨٣,٨٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسیل ھاتف جساماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
٨٣,٣٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةمروج باسم عیسىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
٨٢,٩٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھدیل ھاتف جساماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
٨١,٧٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةبشرى محمد سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
٧٩,٣٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةلیلى فاضل خلیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
٧٩,٣٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھبة احمد ضامناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
٧٨,٧٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشذى عبد الرحمن عبوداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
٧٨,٠٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةلمى زھیر خلفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
٧٥,٩٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء حمید نعمةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
٧٥,٦٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةمھا محمود عبد الخالقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
٧٤,٨٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةمنى عبد الرضا ھادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
٧٤,٢٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةامل ھاني حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
٧٣,٩٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةعبیر عادل سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
٧٣,٤٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھالة صائب عبد الھادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
٧٣,٢٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسراب طارق جواداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
٧٣,٢٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةمنال علي محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
٧٢,٨٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء عبود محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
٧٢,٦٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةریم فائق عبد الرحیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
٧٢,٦١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةمیسم عادل مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
٧٢,٥٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةایناس جاسم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
٧٢,٤٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسالي حازم صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
٧٢,٣١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةافریقیا اسماعیل عمراناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
٧٢,١٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء عبد هللا عبد الرضااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
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٧١,٤٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةلقاء عبد الحسین عكلةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
٧١,٣٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینب رحمن كریماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
٧١,١٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسمر عدنان ھاشماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
٧١,٠٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةحال علي حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
٧١,٠٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةأزل حسین علواناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
٧٠,٩٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسراء عبد الحسین محسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
٧٠,٥٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرباب رحیم سریحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
٧٠,١٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھند حسن علواناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
٧٠,٠٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةانعام رابح مناتياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
٧٠,٠٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسراء عبد هللا جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
٦٩,٨٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسیل سلوم كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
٦٩,٨١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھبة یوسف سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39
٦٩,٧٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةازھار جاسم ثامراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40
٦٩,٦٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنور مثنى یاسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41
٦٩,٤٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةانتصار عواد كاظماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42
٦٩,٢٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاالء عدنان یاسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43
٦٩,٢٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسمیرة نایف كعیوراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44
٦٩,١٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء حسین محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45
٦٩,٠٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھبة محمد ھوبياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46
٦٨,١٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینب احمد صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47
٦٨,٠٠١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةفادیة ذنون یونساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48
٦٧,٨٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھند مؤید صفوكاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد49
٦٧,٦١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسؤدد اسماعیل جباراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد50
٦٧,٤٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء عبد هللا موسىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد51
٦٧,٤٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةدعاء صابر عویناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد52
٦٧,٢٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھمسة مھران اسعداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد53
٦٧,٢٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةیاسمین محمد جعفراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد54
٦٧,٢٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرنا كاطع مسعداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد55
٦٧,٢٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةایمان كرم عبد ھادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد56
٦٦,٩٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةدنیا فؤاد عبد الغنياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد57
٦٦,٦٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرقیة علي رجباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد58
٦٦,٦٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةمنار مردان سعوداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد59



٦٦,٢٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةغصون نعیم مرزااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد60
٦٦,١١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةانسام صباح عالوياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد61
٦٦,١٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةلقاء ابراھیم علواناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد62
٦٥,٩٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھبة یحیى حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد63
٦٥,٩٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسرى جمال منافاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد64
٦٥,٨٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینب ارسالن عبد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد65
٦٥,٤٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةلمى عماد حمدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد66
٦٥,٤٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةمنار محمد خلیفةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد67
٦٥,٢٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةانسام سعدي عبد الرزاقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد68
٦٤,٤٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینة سالم احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد69
٦٤,٢٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرغد توفیق خضراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد70
٦٣,٨٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینب سلمان عبد هللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد71
٦٣,٦٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةفرح مزھر محمد رضااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد72
٦٣,٦٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنغم كریم سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد73
٦٣,٢٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةعلیاء ولید عبد هللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد74
٦٢,٦٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنضال ھندي حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد75
٦٢,٥٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةوسن مسعود داراخاناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد76
٦٢,٥٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینة محمد فاضلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد77
٦٢,١٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاالء صاحب ماشاء هللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد78
٦٢,٠٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرنا فازع عبد الرزاقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد79
٦٢,٠٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةمنار علي زباراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد80
٦١,٧٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةدالل محي حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد81
٦١,٥٧٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء محمد حمةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد82
٦١,٥٧٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء حسن اسماعیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد83
٦١,٤٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسراء عباس لعیبياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد84
٦٠,٠٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةوسن توفیق طھاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد85
٥٩,٨٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسراء فؤاد طھاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد86
٥٩,٧٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنسرین قاسم حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد87
٥٩,٣٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةایمان فوزي سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد88
٥٩,١٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء عدنان شریفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد89
٥٨,٤٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینة جمال عبد الجلیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد90
٥٨,٢٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةراقیة فیصل روضاناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد91



٥٨,٠١٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةزینب حسین علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد92
٥٧,١٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةریم حسام مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد93
٥٦,٧٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرشا كامل عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد94
٥٥,٩١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةراویة رضوان خلیفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد95
٥٣,٩٢٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةرشا نزار اكرماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد96
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٨٤,١١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةسؤدد یوسف عبد الرضااللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٨٣,٦٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةاخالص عبد الكریم احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٨٢,٧٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةانتصار مناتي منصوراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
٨١,٤٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرفاه عبد الكریم احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٧٩,١٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةسماھر جواد عونياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٧٨,١١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةشیماء شاكر نورياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٧,٨٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةجنان قحطان فرحاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٦,٦٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةكوثر ابراھیم عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٦,٣٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةاالء محمد طاللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرنا عبد الخالق قاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٢,٧٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرشا حسام عبد الغفوراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
٧٢,٧٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةساھرة فرج هللا رخیصاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٢,٣٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرزان مھدي غائباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٢,٢٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرقیة راشد عبد عوناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٢,٠١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةانغام كریم حمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧١,٦٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرنا صالح محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٧١,٤٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةكواكب حمادة اسماعیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٠,٧١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةیسرى فاروق حامداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٠,٦٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةعھود سامي ھاشماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٠,٢٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةسوسن مالك محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٠,٢٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةشھالء موسى عبد الحافظاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٠,٢٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةاكتفاء ھاشم فلحياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٠,٠٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةزینة مظھر فاضلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٩,٣١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةشیماء شاكر ناصراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٩,١٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةضحى قاسم زغیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٨,٨٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةایمان خضیر حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٨,٦٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةاسراء عبود علواناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٨,٢٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةدالیا خضیر عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٧,٨٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةلینا شاكر عبد الحسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٧,٥٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةضحى كامل ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٧,٥٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةھیفاء عبد القادر عثماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٧,٤٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةشیماء طالب جواداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٧,٣٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةفائزة حامد عویداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٧,٣٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةوجدان ھاشم حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٦,٦٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةھبة عبد الرزاق كریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٦,٥٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةمشاعل عطیة نوحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٦,٣٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةزینب عبد الكریم عبد المنعماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٦,٣٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةدنیا ھشام مصطفىاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٥,٥٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةفاتن ھیالن یوسفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٥,٥١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةاسیل قاسم ھاشماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٥,٤٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةاسراء سلمان عناداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٥,٤٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرنا شالل فالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٥,٣٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةزینب فاروق خلفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٥,٣٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرجاء لطیف كریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٥,٢٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةوسن صاحب ھادياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٥,٢٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةمنال حسن سالماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٤,٧١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةزینب عذیب عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٤,٢٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةایناس احمد ھیساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٣,٩١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةاسراء نھاد عبد الحسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٣,٨٧٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىالعراقیةضحى عبد الرزاق جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٣,٤٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةابتھال علي خضیراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٣,٢٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةمنى سلیمان مھاوشاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٣,٢٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةاالء عبد الوھاب عبد الخالقاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٣,١٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةفلایر جمیل خلفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٢,٦٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةسمر سعد جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٢,٦٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةاسراء بدر صبیحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٢,٦٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةفرح جبار فلیحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٧
٦٢,٥٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةھبة جبار كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٨



٦٢,٥٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةتبارك علي صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٢,٤٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرنا مختار كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٢,٢٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةحال سلمان ناجياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٢,٢٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةزینب عباس حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٢,١٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةندى جاسم نجماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦١,٧٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةكفاح ستار جباراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦١,٧٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرنا جمعة شدھاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٥
٦١,٦٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةخنساء سلمان عبد هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٦
٦١,٥٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةمیناء مھدي نحارياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٧
٦١,٤٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةفائزة محمد حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٨
٦١,٣١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةازھار عبد اللطیف رشیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٩
٦١,٢٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةانوار عبد الكاظم حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٠
٦١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةانتصار ابراھیم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧١
٦٠,٦٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةزینب علي ورداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٢
٦٠,٢٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةغیداء ایاد شمسياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٣
٦٠,٠٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةھند عبد علي صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٤
٥٩,٤٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرشا شاكر شاللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٥
٥٩,٣٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرؤى عبد الرحمن یاسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٦
٥٩,٢٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةھبة عباس محسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٧
٥٩,٢٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةشیماء طارق دحاماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٨
٥٩,١٩٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىالعراقیةحال مزعل مشتتاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٩
٥٨,٧٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةخلود نجم عبد جبارةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٠
٥٨,٥٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةعبیر جواد كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨١
٥٨,٤٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةسوسن نزار حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٢
٥٨,٢٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرنا متعب ھاللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٣
٥٧,٩٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةنسیم نوري جواداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٤
٥٧,٨٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةزھراء سعدي محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٥
٥٧,٦٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةایمان مالك عبد هللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٦
٥٧,٤٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةاالء فرھود زویداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٧
٥٧,٢٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةبیداء طالب كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٨
٥٥,٨٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةشیماء عماد احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨٩
٥٥,٦٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةنغم جبار ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩٠
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٧٩,٠٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةأمل كریم شریدةالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٧٦,٦٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرغد جعفر ناجيالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٧٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنضال ناظم كویرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٧٤,٣٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینب مزعل جريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
٧٤,١٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةدنیا نجم ثجیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٧٣,٥٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةبشرى سالم جمعةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٧٣,٢٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینب عبد الرزاق خلفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
٧٢,٨١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةمشاعل عزیز حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
٧٢,٤٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرنا حاتم موزانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

٧٢,٤٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینب عادل مشجلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٢,٣٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةلمیاء خماط صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
٧٢,١٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرنا عیسى تعیبالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٢,١٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسحر عادل حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٢,٠٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةانتصار كاظم عجیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٧١,٧٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةمنى جواد اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
٧١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةلقاء عبد الرزاق عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٠,٩٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء عبد هللا مجليالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٠,٦٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھیفاء سودان اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٠,٦٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیرین كاظم یاسرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٠,١٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةفضیلة شرھان كاطعالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٩,٩٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسراء حسن شنیشلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٩,٩١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةفلایر علي حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٩,٢٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةوسن حسین عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٩,١١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةفوزیة شنیع سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٩,٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھناء فیصل دویريالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
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٦٨,٥١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھناء عبد االمیر مطرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦٨,٠٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنھایة عاصي جوھرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٧,٩٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةابتھال خضر كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٧,٦٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةایمان جاسم محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٧,٤٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةامال علي اكشیشالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٧,٢٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینب سعد صادقالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٧,٠٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةفلایر خضیر جمیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٧,٠٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینة عبد الستار محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٦,٧٨٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةزینب عبد الحسین دویحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٦,٤٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةحوراء علي عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٦,٤١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةامال محسن حورانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٦,٢٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزھراء ھادي صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٦,١٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسیناء مطلب حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٥,٤٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسوسن ناصر مجیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٥,٣٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةعبیر فاروق محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٤,٧٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسماح محمد عبیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٤,٦٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھدیل عبد الواحد جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٤,٦٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةالھام ولي سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٤,٤٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةمیساء محمد عالويالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٤,٠٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةحال علي عبدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنجالء جاسم كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٣,٨٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھدى عبد االمیرعبدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٣,٧٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاروى حسن خیونالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٣,٧٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةحال ھادي یوسفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٣,٤٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھدى عامر محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٣,٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھدیل عدنان عبد االمیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٢,٨٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةفاتن تحسین احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٢,٥٣٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةزینب علي عریفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٢,٤٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةحوراء ھادي مھديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٢,٤٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرندة احمد شھابالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٢,٣٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةجنان محمد عبدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦١,٩٦٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةوالء باسم حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٧



٦١,٧٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنغم سعدون اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٨
٦١,٥٢٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةاسیل احمد غانمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦١,٣٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھدى احمد ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦١,٢٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةمروة سعدي صبیحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٠,٨٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھدى عبد المغیث محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٠,٢٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةیسرى محي رشیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦٠,١٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنادیة حسین علوانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٤
٥٩,٧٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء علي كریمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٥
٥٩,٤٨٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةاالء عظیم عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٦
٥٩,٣٢٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةھدى الزم عودةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٧
٥٨,٨٦٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةھدیل حمید نایفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٨
٥٨,٠٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةكوثر صبیح بیوضالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٩
٥٧,٠٧٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةزینة محمد عبد الحسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٠
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٨٨,٧٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھناء ثامر منصورالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٨١,٨٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنبراس عبد الحسین عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٨١,٦٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء رزاق عبد عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٨٠,٣١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشھباء عزیز محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٧٨,٢٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةخولة كاظم حمیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٧٧,٣٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسیل عبد االمیر دویجالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٧٦,٧٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةدنیا حمزة لفتھالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٧٦,٤٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةوفاء ھتور عوادالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٧٥,٩٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةریفین طارق علي محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٧٤,٩٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینب توفیق عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٧٣,٨٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةبیداء عیسى جوادالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٧٣,٨٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرنا یوسف ممدوحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٧٣,٦٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھدیل قاسم محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٧٣,٠٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسناء كریم محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٧٣,٠٥٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةوعد حمید عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٧٣,٠٥١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةخنساء توفیق عبد عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٧٢,٧٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةعلیاء صفاء عبد الحسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٧٢,٢٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینب سفاح عبد الكریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٧٠,٩٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةعلیاء فائق حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٧٠,٧٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةصبا قیس عبد هللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٧٠,٢٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةانتصار خلیل علیويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٧٠,١٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةعلیاء فریح رسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٦٩,٨٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنادیة عطا هللا عبودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٦٩,٧٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء حبیب محلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
٦٩,٧١٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةانتظار محمد یاسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
٦٩,٧١٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھناء رحیم كافيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
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٦٩,٦٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةحوراء صالح حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
٦٩,٢٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء جاسم محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28
٦٩,٠٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةلمیاء حسن محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29
٦٨,٩٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةلمیاء محمد حمیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30
٦٨,٧٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء احمد عبد الكریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد31
٦٨,٦٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةوسن علي مھاويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد32
٦٨,٤٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینة علي حمزةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد33
٦٧,٥٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةبتول جبار خالھنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد34
٦٧,٢٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھند محمد صافيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد35
٦٧,١٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزھراء عبد الجلیل احمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد36
٦٦,٩٠٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةھند كتیب خضیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد37
٦٦,٨٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرقیة محمد كرموشالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد38
٦٦,٤٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاطیاف یوسف احمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد39
٦٦,٣٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاستبرق عاصي حویجالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد40
٦٦,١٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنور فالح عبد الرزاقالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد41
٦٥,٨٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء محمد زكيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد42
٦٥,٠٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسماء قاسم سلمانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد43
٦٤,٩٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةماري سبع رحیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد44
٦٤,٨٨٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةزینب صالح حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد45
٦٣,٧٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنادیة حمید عبیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد46
٦٣,٣٦٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةزینب ولید خالدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد47
٦٣,٢٩٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةیسرى ھالل عبودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد48
٦٣,١٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھال حاتم غافلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد49
٦٢,٧٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسحر عبد الرضا سلمانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد50
٦٢,٦٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسعاد صاحب محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد51
٦٢,٥٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاجنادین عبد الرزاق یاسرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد52
٦٢,٤٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرنا رشید جبیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد53
٦٢,٣٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرنا عدنان خلفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد54
٦٢,٢٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیرین عبد الوھاب صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد55
٦٢,١٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسراء خلیل ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد56
٦٢,١٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسارة ھاشم مھديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد57
٦١,٩٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةافراح كاظم عودةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد58



٦١,٩٢٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةھناء صبري تومانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد59
٦١,٧٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةافراح عبد الھادي عبد االمیرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد60
٦١,٦٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةانغام عباس محمد عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد61
٦١,٥٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنغم لؤي فاضلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد62
٦٠,٦٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةورود جواد مھديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد63
٦٠,٤٩٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةزینب كاظم جوادالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد64
٦٠,٤٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةمیادة علي صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد65
٦٠,٠٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینب سالم حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد66
٦٠,٠٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینة معن عبد الكریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد67
٥٩,٢٠٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةاسماء سعدون دخیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد68
٥٨,٩٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنغم جاسب جھادالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد69
٥٨,٢٠٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةتكریم خلف كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد70
٥٧,٨٨٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةاسراء رعد صالحالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد71
٥٦,٥٢٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىعراقیةھند مسلط محجوبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد72
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٩٢.٠٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیة زھراء اسماعیل موسىعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١
٨٦.٧٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةمنال ھاشم مھديعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢
٨٦.٦٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھبة زھیرسالمعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣
٨٤.١٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھبة كریم عليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤
٨٣.٨٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةحنان علي محسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥
٧٩.٨٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھند طھ محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦
٧٩.٥١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةحنان فلیح حسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧
٧٨.٢٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةخولة محسن عوانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨
٧٦.٧٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھند ناجي رشیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩

٧٦.٤١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینب سلیمان حسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٦.٢٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینة طالب خضیرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١١
٧٥.٦٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھناء جمیل خلیلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٥.٥٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاحالم حسن جلوبعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٥.٣٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء حسین خضیرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٥.٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسیل ضیاء ماھرعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٤.٠٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةفاطمة عبد االمیر حویشعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٣.٧٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرشا قائد راضيعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٢.٢٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھبة ھیثم محمودعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٨
٧١.٨٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء ھاشم جمعةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٩
٧١.٣١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسمھان كاظم عطیةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٠.٩٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةتیسیر ھشام جبارعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٠.٦٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةناكة محمود بریسعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٠.٠٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةحال علي ھاديعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٩.١٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاقبال خلیل اسماعیلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٨.٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھمسة خضیر عبدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٧.٨٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرباب اشھیب منشدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٧.٢٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةبثینة محمد عبدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٧.١٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةغیداء عبود جبارعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٦.٩٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةازھار صبحي خلفعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٦,٧١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھیفاء شالكة عزیزعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٦,٥٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةتحریر حسن عبد هللاعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٦,٥٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةأروى فایق سھیلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٦,١٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةحال عادل عارفعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٥,٨٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةامیرة قدروي مباركعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٤,٨٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةخولة یاسر كشاشعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٤,٣٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسعاد حسین عبد عليعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٣,٧٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةأثمار معن منیبعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٢,٨٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسندس مھدي صالحعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦١,٤٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنبأ كنعان یاسینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦١,٤٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةعلیاء ضاري سلیمانعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦١,٠٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسمیة نشمي شعالنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٠,٥٠٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةفلایر غازي لفتھعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٢
٥٨,٤٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزھرة عبد حسنعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤٣
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٨٥.١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةضفاف جواد سیالنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد1
٨٣.١٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةھالة حمید صاللالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد2
٨٢.٥٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةافتخار عبد الرزاق عبد هللالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد3
٧٥.٣٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةخولة جاسب فلحيالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد4
٧٤.٣٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةلیلى ھالل حسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد5
٧٣.١٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةشیماء ھاشم محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد6
٧٣.١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةسھیر ستار عبد الجبارالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد7
٧٢.٨٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىالعراقیةخولة نعیم كطانالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد8
٧٢.٤٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةاالء جبار بدرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد9
٧٢.٢٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةضحى خالد محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد10
٧٢.٠٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةنھراد عبد الكاظم برھانالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد11
٧١.١٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةاسل حمید لویجالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد12
٧٠.٩٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرشار سامي كریمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد13
٧٠.٥١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةھناء عطوان نعمةالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد14
٧٠.٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةاسیل یحیى عزیزالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد15
٦٩.١٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةورود عامر حاجمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد16
٦٨.٥٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةبیداء غالي عطیةالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد17
٦٧.١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةدالل علي حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد18
٦٦.١١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةزینب صباح احمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد19
٦٤.٨٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةسعاد كامل محاربالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد20
٦٤.٢٢٢٠٠٣/٢٠٠٢الثانيانثىالعراقیةزینة كامل عبد شیالالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد21
٦٣.٧٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةھبة یاسین رشیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد22
٦٢.٨٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةمنال عماد عبودالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد23
٥٠.٦٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةفاتن صالح جھاد الدینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد24
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المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٨٦.٥٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةنور مھدي عبد الكریمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد1
٨٤.١٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةمیادة مظھر عباسعلم النفسالتربیة للبناتبغداد2
٨١.٤٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةفائزة كوركیس توماعلم النفسالتربیة للبناتبغداد3
٧٩.٨١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھیام حاتم كریمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد4
٧٥.٨٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةانجیال كوركیس توماعلم النفسالتربیة للبناتبغداد5
٧٤.٢٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرؤى مظھر عليعلم النفسالتربیة للبناتبغداد6
٧٣.٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةغدیر عامر عبد الحمیدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد7
٧٢.٤١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةآمان عبد الواحد اسكندرعلم النفسالتربیة للبناتبغداد8
٧٠.٤٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةأزھار حسن حمیدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد9
٧٠.٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسراء عبیس یعقوبعلم النفسالتربیة للبناتبغداد10
٦٩.٨٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةحنان رزاق عباسعلم النفسالتربیة للبناتبغداد11
٦٨.٧٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسھام حسین عليعلم النفسالتربیة للبناتبغداد12
٦٧.٦٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسراء عبد الحسین عليعلم النفسالتربیة للبناتبغداد13
٦٦.٤٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةبان خلف حمدانعلم النفسالتربیة للبناتبغداد14
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المعدل
سنة التخرج

المالحظات

٨٤,٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرشا علي رسولاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
٨٣,٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةشیماء خلیل فضیلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
٨٠,١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةوفاء جاسم سلماناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
٧٤,٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةھبة عبد الحسین ناجياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤

٧٣,٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةاسیل قادر عبد الرسولاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
٧٠,٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةزینب حقي اسماعیلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
٦٩,٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةمنى جاسم نجماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
٦٩,٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةرنا خالد یاسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
٦٩,٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةھدى كاظم عبد الزھرةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
٦٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةزینب حسین ھولةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
٦٨,٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةاسراء كامل بستاناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١

٦٨,١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةحنان ثامر محسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢

٦٧,٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةھدى خضیر زیداناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣

٦٦,٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةحنان حسین جبراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤

٦٦,٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةخالدة عز الدین نورياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥

٦٦,٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةھناء عباس ھویدياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦

٦٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةسندس حسن عبد الرضااالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧

٦٥,٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةسوزان جواد كاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٤,٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةنادیة كاظم عبد الزھرةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٤,٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةنور ریاض محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٣,٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةالھام بدر حطحوطاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٣,٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةسرى ضیاء جعفراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٢,٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةلمى عبد االمیر عبد الودوداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٢,٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةسحر ھادي قاسماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٢,٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةمیادة ناصر مجافتاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٥
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٦١,٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةمیثاق طالب بستاناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦١,٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةھمسة فرج هللا محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٠,٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةفاطمة مخلف اسماعیلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٠,٢٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىالعراقیةریم نعمان صالحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٩
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٨٧,٨٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةحوراء غالب باقرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1
٨٧,٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةحسناء جعفر طالبریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2
٨٤,٤٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةخولة عبد الزھرة عباسریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3
٨٢,٥٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسمر غني حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4
٨١,٧٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةعال حسین علوانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5
٧٤,٢٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةانتصار شامخ عبیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6
٧٣,١٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةشیماء ھشام سادةریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7
٧٢,٨٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةعالیة عبد الحمید حماديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8
٧١,٩٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةعلیاء عبد الرحمن كاظمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9
٧١,٣٩٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةامنة صبري مجليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10
٧٠,٦١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرؤى خالد غالبریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11
٦٩,٩٥٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةحال جمیل عبدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12
٦٩,٧٨٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةزینة عادل محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13
٦٧,٥٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةھناء حسین واليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد14
٦٦,٧٤٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسوزان عبد هللا زاملریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد15
٦٥,٤٣٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةاسیل حسون متعبریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد16
٦٣,٤١٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةرشا حسین عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد17
٦٣,١٦٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةسھام سمیر محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد18
٦١,٣٧٢٠٠٣/٢٠٠٢االولانثىعراقیةعال عبد هللا محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد19
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