
الدور الذي نجح الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
فیھ الطالب

المعدل
المالحظاتسنة التخرج

٨٢٫٣2009/2008الدور االولانثىالعراقیةندى تركي سلمان الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١

٧٤٫٦٥2009/2008الدور االولانثىالعراقیةحنان عبد الرزاق محمدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢

٧٣٫٥١2009/2008الدور االولانثىالعراقیةمروة طارش عبیدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٣

٧٣٫١٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةامل عبد الصاحب عليالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٤

٧١٫٤٩2009/2008الدور االولانثىالعراقیةصابرین فرحان غني الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٥

٧٠٫٩٤2009/2008الدور االولانثىالعراقیةساندرا جرجیس زوراالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٦

٧٠٫٠٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةمروة سامي رشامالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٧

٦٩٫٢١2009/2008الدور االولانثىالعراقیةاسیل حمزة حمیدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٨

٦٨٫٩٢2009/2008الدور االولانثىالعراقیةاالء صفاء فاضل الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٩

٦٨٫٨٣2009/2008الدور االولانثىالعراقیةرنا ضیاء ابراھیم الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٠

٦٨٫٤٨2009/2008الدور االولانثىالعراقیةلینا كمال الیاسالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١١

٦٨٫٢٩2009/2008الدور االولانثىالعراقیةنرجس محمد عبیدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٢

٦٨٫٠٥2009/2008الدور االولانثىالعراقیةمریم عدنان حسن الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٣

٦٧٫٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةنور عبد الواحد احمدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٤

٦٧٫٠٥2009/2008الدور االولانثىالعراقیةمھا جواد كاظمالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٥

٦٦٫٠٨2009/2008الدور االولانثىالعراقیةھبة صالح مھديالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٦

٦٥٫٦٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةافنان جعفر عباسالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٧

٦٥٫٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةعال صفاء مھديالحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٨

٦٥٫٥٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةزینب سمیر عبد االمیر الحاسباتالتربیة للبناتبغداد١٩

٦٥٫١٩2009/2008الدور االولانثىالعراقیةسھى دفاع ثابتالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٠

٦٤٫٩٥2009/2008الدور االولانثىالعراقیةرویدة سعد رشیدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢١

64.492009/2008الدور االولانثىالعراقیةوسن فلیح حسنالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٢

٦٤٫٤٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةسرى غازي قداحالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٣

٦٤٫٣٣2009/2008الدور االولانثىالعراقیةھبة ھشام مجید الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٤

٦٤٫١2009/2008الدور االولانثىالعراقیةشھباء عبد الحسین موسىالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٥

٦٢٫٤٥2009/2008الدور االولانثىالعراقیةرقیة حمزة مھدي الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٦

٦٠٫٧٥2009/2008الدور االولانثىالعراقیةزینب یلماز شھباز الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٧

٦٠٫٤٨2009/2008الدور االولانثىالعراقیةسارة طارق حسینالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٨

قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠٠٩/٢٠٠٨   /  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور االول



مسائي ٦٠٫٣٧2009/2008الدور االولانثىالعراقیةرشا طالب حسن الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٢٩

مسائي ٦٠٫٢٣2009/2008الدور االولانثىالعراقیةاسراء تركي الحاسباتالتربیة للبناتبغداد٣٠

٥٦٫١٥2009/2008الدور االولانثىالعراقیةشذى قیس عایدالحاسباتالتربیة للبناتبغداد٣١



الدور الذي نجح الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
في الطالب

المعدل
المالحظاتسنة التخرج

91.632009/2008الدور االولانثىعراقیةجمیلة عبد االمیر طاھراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1

85.742009/2008الدور االولانثىعراقیةخنساء حسن خسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2

84.482009/2008الدور االولانثىعراقیةرنا ناجي عزیزاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3

83.072009/2008الدور االولانثىعراقیةشھد كمال خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4

81.562009/2008الدور االولانثىعراقیةرسل ولید عبد الرزاقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5

012009/2008. 80الدور االولانثىعراقیةاسراء ضاري علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6

76.562009/2008الدور االولانثىعراقیةغادة منذر عبد الغفوراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7

75.822009/2008الدور االولانثىعراقیةھدیل اسماعیل محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8

75.572009/2008الدور االولانثىعراقیةورود صالح عبیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9

74.812009/2008الدور االولانثىعراقیةھدیة ابراھیم حمادياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10

74.652009/2008الدور االولانثىعراقیةرنا نفیل كمالاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11

73.422009/2008الدور االولانثىعراقیةبتول نعیم ثجیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12

73.352009/2008الدور االولانثىعراقیةعال قاسم مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13

72.482009/2008الدور االولانثىعراقیةرشا رؤوف محموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14

71.132009/2008الدور االولانثىعراقیةسھاد قیس احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15

69.132009/2008الدور االولانثىعراقیةایمان زھیر فرحاناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16

68.82009/2008الدور االولانثىعراقیةعلیاء عبد اهللا حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17

68.582009/2008الدور االولانثىعراقیةانسام كاظم عودةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18

68.4162009/2008الدور االولانثىعراقیةاسراء جابر ثجیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19

67.212009/2008الدور االولانثىعراقیةسناء خلیل ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20

66.752009/2008الدور االولانثىعراقیةرؤى ماجد شاللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21

66.512009/2008الدور االولانثىعراقیةنور حبیب عبد اهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22

66.252009/2008الدور االولانثىعراقیةاسیل عبد الرزاق جھاداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23

662009/2008الدور االولانثىعراقیةرشا جاسم حواساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24

65.7252009/2008الدور االولانثىعراقیةمیالد مھذب بطرساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25

65.552009/2008الدور االولانثىعراقیةمریم مؤید عبد اهللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26

قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠٠٩/٢٠٠٨   /  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور االول



65.052009/2008الدور االولانثىعراقیةسعاد سلمان مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27

64.912009/2008الدور االولانثىعراقیةاسراء عالء الدین فائقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28

64.82009/2008الدور االولانثىعراقیةریام محمد یاسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29

64.842009/2008الدور االولانثىعراقیةعبیر عباس حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30

64.672009/2008الدور االولانثىعراقیةمفاز ایاد عبد الجباراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31

64.572009/2008الدور االولانثىعراقیةنھى ابراھیم حمزةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32

61.332009/2008الدور االولانثىعراقیةصبیحة حمید رشیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33

61.72009/2008الدور االولانثىعراقیةھمسة حمید یاسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34

61.222009/2008الدور االولانثىعراقیةھبة سمیر حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35

60.232009/2008الدور االولانثىعراقیةسارة ثامر حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36

60.122009/2008الدور االولانثىعراقیةزینة عبد الكریم شاكراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37

60.042009/2008الدور االولانثىعراقیةشھد فارس حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38

342009/2008 .58الدور االولانثىعراقیةرشا خلیل طعمةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39

58.12009/2008الدور االولانثىعراقیةمیعاد صادق حموداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40



الدور الذي نجح الجنسالجنسیةاالسمالقسمالكلیةالجامعةت
فیھ الطالب

المعدل
المالحظاتسنة التخرج

٨٧٫٩٧2009/2008الدور االولانثىالعراقیةزینب كریم عوید اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١

٨٥٫٣٨2009/2008الدور االولانثىالعراقیةحوراء عادل عیدان اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢

٨٥٫٣٧2009/2008الدور االولانثىالعراقیةفاطمة عبد الرضا علواناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣

٨٢٫١٧2009/2008الدور االولانثىالعراقیةنغم فلح حسن اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤

٨٠٫٨٨2009/2008الدور االولانثىالعراقیةسماح عبد الحسین جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥

٧٩٫٠٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةزینب قاسم ھاشماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦

٧٨٫٠٩2009/2008الدور االولانثىالعراقیةرباب كامل علیوياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧

٧٧٫٥٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةھالة عبد الستار عبد الجباراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨

٧٧٫٤١2009/2008الدور االولانثىالعراقیةدعاء جبر حسین اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩

٧٦٫٤2009/2008الدور االولانثىالعراقیةسماح جواد كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠

٧٦٫٢١2009/2008الدور االولانثىالعراقیةرؤى عبد الزھرة كاطعاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١

٧٥٫٩٤2009/2008الدور االولانثىالعراقیةانس حمزة عبیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢

٧٥٫٤٩2009/2008الدور االولانثىالعراقیةسارة عدنان جاسماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣

٧٥٫١٣2009/2008الدور االولانثىالعراقیةعائشة سامي ھاشماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤

٧٤٫٨٧2009/2008الدور االولانثىالعراقیةاسراء عبد الرزاق احمد ظاھراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥

٧٤٫٦٢2009/2008الدور االولانثىالعراقیةجوان سعید علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦

٧٤٫٥١2009/2008الدور االولانثىالعراقیةتنسیم سعدون متعب اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧

٧٣٫٩٨2009/2008الدور االولانثىالعراقیةھدى شاكر خلیفاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨

٧٣٫٩٣2009/2008الدور االولانثىالعراقیةرشا جمال مرجاناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩

٧٣٫٧٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةرواء رعد حمزة اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠

٧٣٫٥٤2009/2008الدور االولانثىالعراقیةاسراء صباح عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١

٧٣2009/2008الدور االولانثىالعراقیةھبة جاسم محمد اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢

٧١٫٨٢2009/2008الدور االولانثىالعراقیةاسراء كاظم عالن اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣

مكرر٧١٫٨٢2009/2008الدور االولانثىالعراقیةاالء نعمة عبد الحسین اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧١٫٥٥2009/2008الدور االولانثىالعراقیةسارة امیر حسین اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥

٧١٫٥٤2009/2008الدور االولانثىالعراقیةاشراق حافظ یوسف اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦

مكرر٧١٫٥٤2009/2008الدور االولانثىالعراقیةبتول زید عبود اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧

قائمة الخریجات  للعام الدراسي ٢٠٠٩/٢٠٠٨   /  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة الدور االول



مكرر٧١٫٥٤2009/2008الدور االولانثىالعراقیةعبیر حسن سلمان اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧١٫٣٧2009/2008الدور االولانثىالعراقیةمروة محمد علي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩

٧٠٫٦٨2009/2008الدور االولانثىالعراقیةزھراء ستار صبحي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠

٧٠٫٥٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةنور نوري عبد االمیر اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١

٧٠٫٤٥2009/2008الدور االولانثىالعراقیةنرمین نادر عبد القادر اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٢

٦٩٫٤٥2009/2008الدور االولانثىالعراقیةامال یاسین محمد اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣

٦٩٫٣١2009/2008الدور االولانثىالعراقیةشذا نعیم ھاشم اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤

٦٩٫٠٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةعلیاء عماد ناصر اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥

٦٩٫٠٣2009/2008الدور االولانثىالعراقیةھبة مجید حمید اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦

٦٧٫٧٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةنسرین عبد زیدان اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٧

٦٧٫٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةھبة عدنان حاتم اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨

٦٧٫٢٧2009/2008الدور االولانثىالعراقیةزمن عدنان نجماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩

٦٧٫٠٨2009/2008الدور االولانثىالعراقیةسارة عادل عجیل اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠

٦٦٫٩٧2009/2008الدور االولانثىالعراقیةھیجاء ضیاء الدین حسین علواناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١

٦٦٫٨٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةرفل ھادي مھدي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢

٦٦٫١٥2009/2008الدور االولانثىالعراقیةزینب رعد كاظم اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣

٦٦٫٠٨2009/2008الدور االولانثىالعراقیةامیرة عبد الواحد فلیحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤

٦٥٫٨٢2009/2008الدور االولانثىالعراقیةاسراء جودة جمیل اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٥

٦٥٫٦١2009/2008الدور االولانثىالعراقیةفاطمة عبد االمیر حسن اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦

٦٥٫٣٨2009/2008الدور االولانثىالعراقیةسمر كامل كاظم اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧

٦٥٫٢٤2009/2008الدور االولانثىالعراقیةاشواق طالب مدباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٨

٦٤٫٨٧2009/2008الدور االولانثىالعراقیةسیناء عبد الرزاق  مدباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٩

٦٤٫٨٥2009/2008الدور االولانثىالعراقیةاسراء خلیل ابراھیم اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٠

٦٤٫٧٩2009/2008الدور االولانثىالعراقیةامال یاسر كمكماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥١

٦٤٫٣٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةشھباء احمد حمید اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٢

٦٤٫٢٨2009/2008الدور االولانثىالعراقیةافتخار جبار كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٣

٦٣٫٩٤2009/2008الدور االولانثىالعراقیةمالذ عبد الرحیم سعید اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٤

٦٢٫٨٢2009/2008الدور االولانثىالعراقیةجنان علي حسین اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٥

٦٢٫٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةرنا صالح ذاكر اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٦

٦٢٫٥٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةرغد محسن علیوي اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٧

مسائي٦٢٫٤٣2009/2008الدور االولانثىالعراقیةحوراء احمد شاكراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٨
٦١٫٧٤2009/2008الدور االولانثىالعراقیةرغدة عواد صاحب اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٩



٦١٫٦١2009/2008الدور االولانثىالعراقیةایمان صالح اسماعیل اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٠

٦١٫٠٧2009/2008الدور االولانثىالعراقیةشیماء عبد اهللا كاظم اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦١

٦٠٫٥٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةصابرین حامد عبید اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٢

                                    ٥٩٫٨٤2009/2008الدور االولانثىالعراقیةھبة قاسم ھریس اللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٣
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٨١2009/2008الدور االولانثىعراقیةایمان جبار رضوي اسمرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١

٨٠٫٦٨2009/2008الدور االولانثىعراقیةسھى محمود نایف علي التاریخالتربیة للبناتبغداد٢

٨٠٫٥٨2009/2008الدور االولانثىعراقیةمروة شھاب احمد ابراھیم التاریخالتربیة للبناتبغداد٣

٧٨٫٨٩2009/2008الدور االولانثىعراقیةشیماء عبود عون حبیبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤

٧٨٫٨٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةسندس جیار حمود حسونالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥

٧٧٫٠٢2009/2008الدور االولانثىعراقیةنورا عبد الحسین عطیة عبدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦

٧٦٫٣٩2009/2008الدور االولانثىعراقیةفاطمة سالم قاسم عليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧

٧٥٫٦٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةرؤى ثامر ھادي حمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨

٧٥٫٣٥2009/2008الدور االولانثىعراقیةرجاء عبد محمدعليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

٧٤٫٨٧2009/2008الدور االولانثىعراقیةشیماء علي سوادي جابرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠

٧٤٫٦١2009/2008الدور االولانثىعراقیةنغم علي سوادي جابرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١

٧٤٫٣٤2009/2008الدور االولانثىعراقیةسارة عباس احمد سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢

مكرر٧٤٫٣٤2009/2008الدور االولانثىعراقیةھند خلیل شاكر اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣

٧٢٫٩٩2009/2008الدور االولانثىعراقیةنھى عبد الحسین كاطع جبرالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤

٧٢٫٦٧2009/2008الدور االولانثىعراقیةنداء غسان كریم ماردالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥

٧٢٫٤٨2009/2008الدور االولانثىعراقیةرشا غالي علیوي حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦

مسائي٧٢٫٢١2009/2008الدور االولانثىعراقیةزینب صدام سادة فرجالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧

٧١٫٨٧2009/2008الدور االولانثىعراقیةموج احمد محمد خضیر التاریخالتربیة للبناتبغداد١٨

٧١٫٧٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةھبة عبد الكریم مھدي صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩

٧١٫٦٨2009/2008الدور االولانثىعراقیةنجلة جاسم عبود عداي التاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠

٧١٫٦٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةساكار عماد عبد اهللا خضیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١

٧١٫٢٧2009/2008الدور االولانثىعراقیةانتظار ھادي جاسم طلفاحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢

٧١٫٢٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةایة علي نایف سامرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣

٧١٫١١2009/2008الدور االولانثىعراقیةانغام قبطان غثوان محمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤

٧٠٫٣٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةضحى عادل ماضي جثیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥

٧٠٫٢٨2009/2008الدور االولانثىعراقیةزینة امین خلف طامي التاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦

٦٩٫٧٧2009/2008الدور االولانثىعراقیةجنان صادق راشد حسن التاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
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٦٩٫٥٩2009/2008الدور االولانثىعراقیةنھایة نور حسین صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨

٦٩٫٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةایالف ابراھیم عبد محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩

مسائي٦٩٫١٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةشیماء حسن علي كمرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠

٦٩٫١٥2009/2008الدور االولانثىعراقیةغفرانمحمد رضا سعیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١

٦٨٫٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةاالء عبد الكریم عبد حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢

٦٨٫١٩2009/2008الدور االولانثىعراقیةمروة عبد عون عبد التاج حمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣

٦٧٫٥٥2009/2008الدور االولانثىعراقیةزھراء ھادي عطیة مجليالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤

٦٧٫٥٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةنادیة لعیبي دبخ حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥

٦٧٫٢٨2009/2008الدور االولانثىعراقیةزھراء حاتم سلمان فیاضالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٦

٦٧٫١٥2009/2008الدور االولانثىعراقیةصفا سالم محمد عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧

٦٦٫٧٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةرغد علي محمد راشدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨

٦٦٫٤2009/2008الدور االولانثىعراقیةزینب محسن صالل زمامالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩

٦٦٫٢2009/2008الدور االولانثىعراقیةصابرین شھاب نوري خضیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠

٦٥٫٠١2009/2008الدور االولانثىعراقیةسھاد خضیر عباس خلف التاریخالتربیة للبناتبغداد٤١

٦٤٫٨2009/2008الدور االولانثىعراقیةبیداء نجم عبید حسون التاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢

٦٣٫٥٥2009/2008الدور االولانثىعراقیةمروة رزاق ناجي حمودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣

٦٣٫١٨2009/2008الدور االولانثىعراقیةامنة عبد الواحد سالم نعمة التاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤

٦٣٫٠٤2009/2008الدور االولانثىعراقیةورود عبید كاظم ناصرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥

٦٣٫٠٢2009/2008الدور االولانثىعراقیةنور مھدي ابراھیم حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦

٦٢٫٢٩2009/2008الدور االولانثىعراقیةھبة فالح حسن عبد الغني التاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧

٦١٫٦٥2009/2008الدور االولانثىعراقیةصابرین حسن جبار حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨

٦٠٫٥٢2009/2008الدور االولانثىعراقیةشروق مھدي عبود محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٩

٥٩٫٥٥2009/2008الدور االولانثىعراقیةسحر عبد حسین عیدانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠

٥٩٫١٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةنوال عبد الرزاق جبار التاریخالتربیة للبناتبغداد٥١

مسائي٥٥٫٩٩2009/2008الدور االولانثىعراقیةزینب عبد اللطیف حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٢

٥٣٫٢٥2009/2008الدور االولانثىعراقیةزینب محمد عبید سلمان التاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣

٥٢٫٩٤2009/2008الدور االولانثىعراقیةنورة طلعت حمد امینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤
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84.942009/2008الدور االولانثىعراقیةوسن شاكر طعمةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1

83.182009/2008الدور االولانثىعراقیةعذراء جاسم عبود عدايالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2

82.592009/2008الدور االولانثىعراقیةرشا جبار علیويالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3

822009/2008الدور االولانثىعراقیةعلیاء زكي ھادي حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4

81.052009/2008الدور االولانثىعراقیةسرى ادھم ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5

80.122009/2008الدور االولانثىعراقیةندى ھاتف جعفرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6

77.782009/2008الدور االولانثىعراقیةاالء حمید جھادالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7

76.862009/2008الدور االولانثىعراقیةنورا جمال عبد الكریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8

74.242009/2008الدور االولانثىعراقیةھناء عبد الجلیل فاخرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9

73.962009/2008الدور االولانثىعراقیةھند عبد الواحد صیوانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10

73.92009/2008الدور االولانثىعراقیةھدیل عبد الزھرة جبارالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11

73.882009/2008الدور االولانثىعراقیةنسرین حمید جبارالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12

73.842009/2008الدور االولانثىعراقیةوئام عباس عبد اهللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13

72.912009/2008الدور االولانثىعراقیةشیماء كتاب عبیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14

72.632009/2008الدور االولانثىعراقیةزینب مھدي حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15

72.512009/2008الدور االولانثىعراقیةزینب مقداد حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16

72.442009/2008الدور االولانثىعراقیةفادیة محمد تاجالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17

72.072009/2008الدور االولانثىعراقیةھدیل علي حیدرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18

71.362009/2008الدور االولانثىعراقیةھند احمد عباسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19

312009/2008 .70الدور االولانثىعراقیةسرى كاظم ناصرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20

70.182009/2008الدور االولانثىعراقیةاسراء رضا علي محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21

69.892009/2008الدور االولانثىعراقیةرغد عبد اهللا واديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22

69.652009/2008الدور االولانثىعراقیةعلیاء عبد المنعم رضاالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23

69.422009/2008الدور االولانثىعراقیةمھا حسین جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24

68.092009/2008الدور االولانثىعراقیةبیداء كاظم جاسمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25

67.652009/2008الدور االولانثىعراقیةمھا جبار عزیزالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26

67.512009/2008الدور االولانثىعراقیةھدى سعدون جمعةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
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67.412009/2008الدور االولانثىعراقیةسرى حبیب عیسىالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28

66.822009/2008الدور االولانثىعراقیةھدى ناصر رسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29

66.372009/2008الدور االولانثىعراقیةازھار نجم عبیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30

65.92009/2008الدور االولانثىعراقیةنور صفاء كاملالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد31

65.72009/2008الدور االولانثىعراقیةاسیل ادور دبدبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد32

65.182009/2008الدور االولانثىعراقیةنھى ابراھیم حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد33

65.072009/2008الدور االولانثىعراقیةھبة عبد الرزاق محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد34

64.892009/2008الدور االولانثىعراقیةشذى محمد مصطفىالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد35

64.852009/2008الدور االولانثىعراقیةحنان صبیح عبد الرضاالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد36

64.652009/2008الدور االولانثىعراقیةرشا ناجي عبیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد37

63.72009/2008الدور االولانثىعراقیةایمان كریم أحمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد38

63.622009/2008الدور االولانثىعراقیةھدیر مؤید حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد39

63.512009/2008الدور االولانثىعراقیةعبیر عبد االمیر خادمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد40

63.282009/2008الدور االولانثىعراقیةلجین احمد محمودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد41

62.92009/2008الدور االولانثىعراقیةحال نوري عبد عبادهالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد42

60.62009/2008الدور االولانثىعراقیةایناس مسحول ھلیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد43

58.622009/2008الدور االولانثىعراقیةدنیا كریم عودةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد44
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٨٤٫٧2009/2008الدور االولانثىعراقیةنضال فاضل عبدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١

٨٤٫٠٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةاسماء حمود یونسعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢

٨١٫٣٢2009/2008الدور االولانثىعراقیةسجى ولید اسماعیل علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٣

٨١٫٢٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةانوار خیري امینعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٤

٧٩٫٥٥2009/2008الدور االولانثىعراقیةمروة ابراھیم جابر علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٥

٧٧٫٧٥2009/2008الدور االولانثىعراقیةایمان احمد عبد اهللاعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٦

٧٧٫٣٤2009/2008الدور االولانثىعراقیةاسراء ضیاء بدر علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٧

٧٧٫٠٨2009/2008الدور االولانثىعراقیةدعاء ابراھیم حمزةعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٨

٧٦٫٤٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةنھى نعمة رشیدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٩

٧٤٫٦٥2009/2008الدور االولانثىعراقیةسارة عبد الوھاب اسماعیلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٠

٧٤٫٦٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةوالء عبد الرزاق فاضلعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١١

٧٢٫٠٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةمروة ماجد عبد الرزاقعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٢

٧١٫٨2009/2008الدور االولانثىعراقیةمیساء ریاض عباس علوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٣

٧٠٫٩٥2009/2008الدور االولانثىعراقیةانعام خلیل بكري علوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٤

٧٠٫٣٩2009/2008الدور االولانثىعراقیةزینب ابراھیم محمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٥

٦٩٫٢٩2009/2008الدور االولانثىعراقیةندى عادل علیويعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٦

٦٩٫١٧2009/2008الدور االولانثىعراقیةسھى ھاشم نعیم علوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٧

٦٨٫٩٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةامال حسین حمدعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٨

٦٨٫٧2009/2008الدور االولانثىعراقیةسارة حمودي عبد علوم القرانالتربیة للبناتبغداد١٩

٦٨٫٠٩2009/2008الدور االولانثىعراقیةاسماء فالح سلمان علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٠

٦٦٫٩٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةرنا صبیح شرموطعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢١

٦٦٫٦٤2009/2008الدور االولانثىعراقیةحنان فاضل حسن علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٢

٦٣٫١2009/2008الدور االولانثىعراقیةحوراء غالب كاظم علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٣

٦٢٫٨٢2009/2008الدور االولانثىعراقیةنبوء مزعل جواد علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٤

٦٢٫٥٢2009/2008الدور االولانثىعراقیةازھار اكرم جوادعلوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٥

٦١٫٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةانتصار عباس عبد السادة علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٦

٦٠٫٣٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةھبة اسماعیل عبد علوم القرانالتربیة للبناتبغداد٢٧
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76.732009/2008الدور االولانثىالعراقیةھدیل كامل خضیر معیليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد1

73.752009/2008الدور االولانثىالعراقیةمنال حسین احمد ابراھیمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد2

72.52009/2008الدور االولانثىالعراقیةندى یاس خضیرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد3

71.412009/2008الدور االولانثىالعراقیةزینة خضیر عبد حماديالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد4

71.112009/2008الدور االولانثىالعراقیةدینا محمد حسین محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد5

71.092009/2008الدور االولانثىالعراقیةزھراء ظافر جبوري عبد عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد6

70.852009/2008الدور االولانثىالعراقیةغفران عبد الكریم مجبلالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد7

70.052009/2008الدور االولانثىالعراقیةعذراء عبد محمود عبطانالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد8

69.922009/2008الدور االولانثىالعراقیةبتول صالل عبد الصاحب حسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد9

69.712009/2008الدور االولانثىالعراقیةرواء ھاشم داود سلمانالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد10

69.482009/2008الدور االولانثىالعراقیةنور ضیاء كریم عاشورالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد11

69.32009/2008الدور االولانثىالعراقیةایمان محمد حسین حسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد12

69.22009/2008الدور االولانثىالعراقیةعفاف ھاتف كریم شباطالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد13

69.182009/2008الدور االولانثىالعراقیةزینب سعید كامل حمیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد14

69.0742009/2008الدور االولانثىالعراقیةمروى مجید سلمان محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد15

69.0722009/2008الدور االولانثىالعراقیةنور عبد الزھرة موسى حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد16

68.642009/2008الدور االولانثىالعراقیةاسراء علي باھض حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد17

68.152009/2008الدور االولانثىالعراقیةھالة فاضل عبد الرزاقالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد18

68.12009/2008الدور االولانثىالعراقیةرشا عبد الحسن نیرك فنیر عليالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد19

67.832009/2008الدور االولانثىالعراقیةدنیا اسعد عباس شنیترالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد20

67.772009/2008الدور االولانثىالعراقیةرنا غانم عبد الحسین حربيالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد21

67.572009/2008الدور االولانثىالعراقیةدنیا سعد محمد كاظمالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد22

76.192009/2008الدور االولانثىالعراقیةمعصومة عبد االمیر شنانالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد23

66.922009/2008الدور االولانثىالعراقیةسرور حسین مبارك محمدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد24

66.852009/2008الدور االولانثىالعراقیةابتسام عبد االمیر عباس علونالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد25

66.262009/2008الدور االولانثىالعراقیةنور قاسم یونس حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد26

66.222009/2008الدور االولانثىالعراقیةبیداء علي عبدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد27
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65.962009/2008الدور االولانثىالعراقیةبسمة اسعد طاھر عبدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد28

65.452009/2008الدور االولانثىالعراقیةمیعاد كریم رحم مفتنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد29

65.42009/2008الدور االولانثىالعراقیةصابرین علي عبد الحسین سبھانالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد30

65.282009/2008الدور االولانثىالعراقیةعبیر جلیل مفتن وجرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد31

65.112009/2008الدور االولانثىالعراقیةنسرین علي حسن محمودالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد32

64.842009/2008الدور االولانثىالعراقیةوجدان فاضل سودان صفرالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد33

64.432009/2008الدور االولانثىالعراقیةرؤى عبد الحسین علي رشیدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد34

مسائي64.372009/2008الدور االولانثىالعراقیةوردة لیث محمد سلطانالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد35
64.332009/2008الدور االولانثىالعراقیةبثینة علي محمد مصطفىالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد36

63.882009/2008الدور االولانثىالعراقیةصابرین حیدر محمد عبدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد37

63.762009/2008الدور االولانثىالعراقیةفاتن صالح جھاد الدین حسونالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد38

63.262009/2008الدور االولانثىالعراقیةرشا سعد ابراھیم فھدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد39

63.242009/2008الدور االولانثىالعراقیةرغده معتز خضر شنابةالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد40

مسائي62.422009/2008الدور االولانثىالعراقیةھدى حمید مجید خمیسالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد41
62.232009/2008الدور االولانثىالعراقیةبشرى محمد رزوقي ویسالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد42

61.612009/2008الدور االولانثىالعراقیةاسیل جبار حسینالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد43

60.542009/2008الدور االولانثىالعراقیةھند كاظم لفتھ جبارهالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد44

60.242009/2008الدور االولانثىالعراقیةرنا سبحان عبد اهللا حسنالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد45

59.712009/2008الدور االولانثىالعراقیةاسماء حسین مھدي عویدالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد46

58.982009/2008الدور االولانثىالعراقیةھبة قاسم جبار عجیلالخدمة االجتماعیةالتربیة للبناتبغداد47
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٨٣٫٢٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةدالل علي ابراھیمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١

٨١٫٢١2009/2008الدور االولانثىعراقیةوفاء ھادي حمیدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢

٧٤٫٣٩2009/2008الدور االولانثىعراقیةاسراء احمد حسینعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٣

٧٢٫٢2009/2008الدور االولانثىعراقیةمروة ریاض عبد الستارعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٤

٧١٫٧٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةندى خلیفة ضیدانعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٥

٧١٫٣٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةزینة ھشام جاسم علم النفسالتربیة للبناتبغداد٦

٧٠٫٣٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةاسیل جمعة ناصرعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٧

٦٩٫٩١2009/2008الدور االولانثىعراقیةرضاب عبد الرزاق محمودعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٨

٦٩٫٨٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةلجین طارق سرحانعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٩

٦٩٫٢٧2009/2008الدور االولانثىعراقیةنور شھاب احمدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٠

٦٨٫٧٩2009/2008الدور االولانثىعراقیةمروة عالوي عبد الحسینعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١١

٦٨٫١٢2009/2008الدور االولانثىعراقیةنجالء حمود حسینعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٢

٦٧٫٨٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةھدیل عبد الحسین مؤنس علم النفسالتربیة للبناتبغداد١٣

٦٧٫٥٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةمروة محمد عبد اهللاعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٤

٦٧٫٥٤2009/2008الدور االولانثىعراقیةھناء عبد الكریم مھديعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٥

٦٦٫٩٨2009/2008الدور االولانثىعراقیةمروة مؤید محسنعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٦

٦٦٫٩١2009/2008الدور االولانثىعراقیةابتھال زھیر لطیفعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٧

٦٦٫٨٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةزینب كامل علي علم النفسالتربیة للبناتبغداد١٨

٦٦٫٣٩2009/2008الدور االولانثىعراقیةعبیر عبد الرزاق شرھانعلم النفسالتربیة للبناتبغداد١٩

٦٥٫٣٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةایمان جبار محمدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٠

٦٤٫٥٧2009/2008الدور االولانثىعراقیةاسیاد موفق فلیحعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢١

٦٤٫٣٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةنادیة عبد الكاظم مجیدعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٢

٦٢٫٨٧2009/2008الدور االولانثىعراقیةوسام عبد الكریم علیويعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٣

٦٢٫٤٥2009/2008الدور االولانثىعراقیةمریم احمد قاسمعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٤

٦٢٫١٦2009/2008الدور االولانثىعراقیةسحر عبد اهللا خمیسعلم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٥

٦١٫٣٣2009/2008الدور االولانثىعراقیةمروة جاسب علي علم النفسالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٨٣٫٨٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةحمیدة لعیبي علوان طعمةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١

٨٣٫٤2009/2008الدور االولانثىالعراقیةھناء صبیح صالحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢

٨١٫٣٧2009/2008الدور االولانثىالعراقیةفائزة مظلوم حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣

٧٣٫٢٢2009/2008الدور االولانثىالعراقیةرشا طھ رؤوف االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤

٧١٫٧١2009/2008الدور االولانثىالعراقیةسارة خالد طھاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥

٧٠٫١2009/2008الدور االولانثىالعراقیةانعام عدنان علياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦

٦٩٫٨٣2009/2008الدور االولانثىالعراقیةمنال جعفر صادقاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧

69.012009/2008الدور االولانثىالعراقیةعذراء لفتة محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨

٦٧٫٧٤2009/2008الدور االولانثىالعراقیةزینب زیاد توفیقاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩

٦٧٫٦١2009/2008الدور االولانثىالعراقیةامنة ھادي ناصراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠

٦٧٫٠٩2009/2008الدور االولانثىالعراقیةنسرین عبود عواد االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١

٦٦٫٥٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةنور مھدي ھادياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢

٦٦٫٢٢2009/2008الدور االولانثىالعراقیةھند خالد حمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣

٦٥٫٧٢2009/2008الدور االولانثىالعراقیةاكرام عبد الكریم محمد خلیلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤

٦٤٫٤١2009/2008الدور االولانثىالعراقیةاسراء مبدر فیاض االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥

٦٤٫٢2009/2008الدور االولانثىالعراقیةزینب عزیز خسرواالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦

٦٣٫٢٤2009/2008الدور االولانثىالعراقیةلینا نزاز یوسف بطرس االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧

٦٣٫٠٩2009/2008الدور االولانثىالعراقیةوالء حمید مجید االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨

٦٢٫٢٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةرشا ابراھیم زكياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩

٦٢٫٢١2009/2008الدور االولانثىالعراقیةسھى فاضل جدوعاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠

٦١٫٦٧2009/2008الدور االولانثىالعراقیةصفا عامر ابراھیماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١

٦١٫٥٨2009/2008الدور االولانثىالعراقیةالتفات عزیز عبد علي سدخان االقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢

٦١٫٢٦2009/2008الدور االولانثىالعراقیةھلفا عادل عودیشاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣

٦٠٫٠١2009/2008الدور االولانثىالعراقیةاسراء فؤاد عبد الھادي رشیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤
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90.0092009/2008الدور االولانثىعراقیةابتسام سعید احمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1

82.8972009/2008الدور االولانثىعراقیةصفا فائز رشیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2

80.4592009/2008الدور االولانثىعراقیةازھار علي مھديریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3

75.6812009/2008الدور االولانثىعراقیةانوار حازم طعمةریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4

74.7332009/2008الدور االولانثىعراقیةرشا سعدي عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5

73.1342009/2008الدور االولانثىعراقیةرؤى مالك حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6

72.3672009/2008الدور االولانثىعراقیةوسن عبد السادة صباحریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7

71.3692009/2008الدور االولانثىعراقیةشیماء سلمان فوامریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8

70.9872009/2008الدور االولانثىعراقیةنور محمد جاسمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9

70.22009/2008الدور االولانثىعراقیةمروة جبار عباسریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10

69.982009/2008الدور االولانثىعراقیةھناء غازي دحامریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11

69.512009/2008الدور االولانثىعراقیةمروة حمید حمزةریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12

69.3742009/2008الدور االولانثىعراقیةزینب صالح عبد االمیرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13

67.7092009/2008الدور االولانثىعراقیةابتھال باشان أحمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد14

67.5762009/2008الدور االولانثىعراقیةفاطمة قاسم محمودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد15

65.9072009/2008الدور االولانثىعراقیةاالء حمید ابراھیمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد16

65.0752009/2008الدور االولانثىعراقیةانتصار ھاشم عبد النبيریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد17

63.7762009/2008الدور االولانثىعراقیةزینب طاھر جبارریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد18

63.2362009/2008الدور االولانثىعراقیةمیساء علي كریشریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد19

63.1772009/2008الدور االولانثىعراقیةنور حسن خزعلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد20
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