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٨٨,٢٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةأمل عوض خلیفةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد1
٨٦,٧٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةفاطمة مطلك عبد الرحمناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد2
٨٦,٥٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاحالم راضي صحناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد3
٨٤,٦١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةعلیاء عبد الصاحب محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد4
٨٢,٤٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةخلود طارق خالداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد5
٨١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةفاتن قاسم حبیباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد6
٧٨,٠٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمعالي نعیم عبد هللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد7
٧٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمنال جاسم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد8
٧٥,٩٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبركات نوري عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد9
٧٥,٥٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةوفاء فلیح عداياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد10
٧٥,١١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمنى عبد السادة عبد هللاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد11
٧٤,٨٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةزینب سیف الملوك مھدياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد12
٧٤,٥٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنجالء صاحب عبد الخضراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد13
٧٣,٩٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبان علي حسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد14
٧٣,٥٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةرفاه حمودي ردیفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد15
٧٢,٢٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسرى صادق احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد16
٧٢,١٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاشواق صبحي عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد17
٧٢,٠٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةایناس كمال احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد18
٧٢,٠٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسندس كریم عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد19
٧١,٩٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسلوى حسن ھلیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد20
٧١,٩٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةوفاء خلف موسىاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد21
٧١,٣٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةزینة محمد رضااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد22
٧١,٣٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةوسام عبد الحسن عبدعلياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد23
٧١,١٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةھدیل جبار حسیناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد24
٧٠,٨٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسرى خالد محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد25
٧٠,٥٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنوریة صعیب جبرةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد26
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٧٠,١٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسھیر لطیف علواناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد27
٧٠,٠٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةتغرید شریف عبداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد28
٧٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةزینة طارق عبد الجباراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد29
٦٩,٨١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةجنان علي محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد30
٦٩,٧٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبان صبحي علواناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد31
٦٩,٦٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةحنان جمیل صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد32
٦٩,٥٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةغید عبد الرزاق جودةاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد33
٦٩,٣٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةھدیل جالل رضااللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد34
٦٩,٠٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةزینب كاظم مكياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد35
٦٨,٧٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةقصائد كامل منصوراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد36
٦٨,٧٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنھلة طارق خضیراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد37
٦٨,٤٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةشمیم كاظم راجياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد38
٦٦,٧١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةوئام وفیق احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد39
٦٦,٧٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةزینب سعد علواناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد40
٦٦,٦٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةوئام قاسم محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد41
٦٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنجوى خیري احمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد42
٦٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةضحى محمد صالحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد43
٦٤,٦٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبسمة عوني وھداناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد44
٦٤,٦٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةریا عبد الرضا عیداناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد45
٦٤,٥٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاسماء علي محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد46
٦٣,٧٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاسراء عبد االمیر شاكراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد47
٦٣,٧٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةلمیاء عریبي شمراناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد48
٦٣,٦٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمیساء منذر محمد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد49
٦٣,٤٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةدانیة عصام خلیلاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد50
٦٣,٢٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسھى ضیاء صادقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد51
٦٣,١٣١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةمنال خضیر بدراللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد52
٦٣,١٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةرنا محمد نصیفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد53
٦٣,٠٣٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةفاتن حمید حبیباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد54
٦٣,٠٣٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاعتدال مصطفى الخطیباللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد55
٦٢,٧٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةجنان جاسم نوحاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد56
٦٢,٧٦١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةسنابل عبد هللا ابراھیماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد57
٦٢,٦٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةتغرید الیبس سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد58



٦٢,٤٢١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةنغم احمد علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد59
٦٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمنى ناھي سعیداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد60
٦١,٣٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةوسن عبد المنعم عبد الحسناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد61
٦١,٢٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنجلة كاظم رشكاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد62
٦٠,٧٩١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةعروبة حمید جاسماللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد63
٦٠,٥٩١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةعال علي محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد64
٦٠,٣٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةزینا ضیاء عبد الرزاقاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد65
٦٠,٣٥١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةرغد احمد كمالاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد66
٦٠,٠٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةخولة محمد یوسفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد67
٥٨,٥٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنوال سعدون محمداللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد68
٥٧,٧٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنغم مھدي عباساللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد69
٥٧,٥٦١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةشیماء عبد الجبار علياللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد70
٥٧,١٩١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةایمان محمد نایفاللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد71
٥٦,١٤١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةسلوى علي سلماناللغة االنكلیزیةالتربیة للبناتبغداد72
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٨١,٩٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةأروى عبد الحمید محموداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١
٨٠,٨٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةزینب عبد الحسین باللاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢
٨٠,٦١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةایمان مخیبر مصطافاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣
٨٠,٥٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةغادة غازي عبد الحمیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤
٧٩,٨٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةماجدة الزم ثامراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥
٧٩,٣٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسیناء عبد الوھاب محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٨,٨٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةزینب ھادي حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٧,١٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسھیلة سعدون فیاضاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٦,٦٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةشذى خلف حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٦,٥٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسلیمة حمزة فارساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٦,٥٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةالھام ناصر حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١١
٧٦,٢٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةحسنة محمد رحمةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٥,٨٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةضویة كامل حساناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٥,٥١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةزینب ابراھیم محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٥,٤٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاسماء احمد ظاھراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٤,٨٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةحلیمة حسین كریدياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٤,٥٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةشذى خزعل ناجياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٤,١٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةابتسام عباس عالوياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٤,٠٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةایناس عباس صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٣,٧٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةرفیف صباح عداياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٣,٦٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةانوار عبد االمیر ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٣,٦٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةبتول جبار علواناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٣,٠٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةافتخار لفتھ عباساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٢,٨٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاریج كنعان حموداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٢,٧١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةھدى یوسف رشیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٢,٣٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةازھار صكبان جبراللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٧٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسحر سامي راضياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسمر عباس مجیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧١,٣٥١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةھدى فاضل محسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧١,٢١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةازھار مناحي عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧١,١٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةعبیر جمیل عبد الحسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣١
٧٠,٥٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةجنان حسان عبوداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧٠,١٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةلقاء فؤاد علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٧٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةزینب حسن نعمةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٩,٨٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاسراء عبد هللا فیاضاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦٩,٦٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةھنادي موسى جاسباللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٩,٤٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةفرات عبد الرضا مفتناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٩,٤٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةحمدیة كاظم حمزةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٩,٣٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاماوي مجبل ھلیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٩,٢٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةختام محمد حسیناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٩,٢٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاسراء صباح كاظماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٩,١٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةآمنة یعقوب راھياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٨,٨٢١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةھاجر نور كریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٨,٨١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةنوال عناد بطوشاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٨,٧١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةھناء جبار حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٨,٢٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةازھار جبار حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٧,٢٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةرجاء سالم حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٧,٠٩١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةابتسام خلف حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٦,٦٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةخولة علوان طعمةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٦,٣١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةبان ھادي عبداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٦,٣٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةراقیة حسام صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٦,٠٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةكوریا خلیل حمیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٥,٩٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةلمى محمد یونساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٥,٨٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةانتصار طعمة سعیداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٥,٥٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةوفاء محمد اسعداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٥١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةجنان جبار یونساللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٤,٦٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةانتصار كاظم علياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٧
٦٤,٢٥١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةزینب حمدان سلماناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٨



٦٤,١٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةایناس خلیل عبد السادةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٣,٩٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةصبا یحیى حسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٣,٢٨١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةسلوى خلیل ابراھیماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٣,٢٣١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةایمان ناصر مزباناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٢,٦٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةفیروز عبد الحمید خلیلاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦٢,٥٧١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةھدى عبد هللا احمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦٢,٤٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةعذراء سوادي حمزةاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٥
٦١,٥٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسھاد صبري صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٦
٦١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةروناك أزاد صالحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٧
٦٠,٥٦١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةایمان محمد كریماللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٨
٥٩,٢٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةھناء عبد الكریم سفاحاللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٦٩
٥٧,٩٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةضي عادل محسناللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٠
٥٧,٧٦١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةغصون ازھر محمداللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧١
٥٦,٣٧١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةخولة علي محیياللغة العربیةالتربیة للبناتبغداد٧٢
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٨٣,٩٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةجماالت سالم حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد١
٨٢,٧٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسناء عبد الودود سعیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢
٨٢,٣٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمیاسة حاتم نایفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣
٨١,٥٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمھا ناجي حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤
٨١,٢٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةازھار غائب صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥
٨٠,٩٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةھیام احمد فرحانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦
٨٠,٩١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةزینب عبد الحمید عبد االمیرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧
٨٠,٨٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةفادیة جمعة اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٨
٧٩,٩٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةایمان حبیب شنشولالتاریخالتربیة للبناتبغداد٩

٧٩,٤٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةھناء جمیل سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٨,٨٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسھى عدنان وھیبالتاریخالتربیة للبناتبغداد١١
٧٧,٩١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةوسن نعیم مكطوفالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٢
٧٧,٨٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةورقاء خلف اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٣
٧٧,٧٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةورقاء لطیف نصیفالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٤
٧٧,١٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةرویدة حسام سادةالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٥
٧٧,١١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبثینة قاسم عزیزالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٦
٧٦,٤٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسناء كاظم مشعلالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٧
٧٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةایمان كاظم ھاشمالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٨
٧٥,٨٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةزینب نوري عبد الحسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد١٩
٧٥,٨٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسناء كاظم جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٠
٧٤,٩٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنجاة حسن حمیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢١
٧٤,٨٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةامیرة تركي فارسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٢
٧٤,٦٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةرفاه عدنان مجیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٣
٧٣,٩٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنرجس حیدر عسكرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٤
٧٢,٨٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةجنان حمید بریسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٥
٧٢,٧٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبشرى سامح فرجالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٦
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٧٢,٧٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبتول ابراھیم عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٧
٧٢,٦١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةزینة كامل عبد القادرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٨
٧٢,٤٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةحمدیة جبار رطینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٢٩
٧١,٧١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةابتھال متعب محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٠
٧١,٣٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةھناء عبد القادر عثمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣١
٧٠,٩١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةانتصار متعب محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٢
٧٠,٧١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةانعام جبارة سالمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٣
٧٠,٤٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسھى مھدي صالحالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٤
٧٠,١١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسعاد كاظم عطیةالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٥
٧٠,٠٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةھناء جلیل مطلكالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦٩,٩٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةلمى جلیل حمیديالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦٩,٧٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةفاطمة عبد الجبار عبد الرحمنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٩,٦٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةانعام عبد الستار طھالتاریخالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٩,٥٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبثینة منصور یعقوبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٩,٥٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةخنساء عادل عبد هللالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤١
٦٨,٨٧١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةعبیر سمیر یوسفالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٢
٦٨,٨٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةساھرة خلیف صكیبالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٣
٦٨,٨٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةھویدا طالب حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٤
٦٨,٢٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةصبا فریق صیھودالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٥
٦٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةتغرید نور كریمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٦
٦٧,٦٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمریم عبد الرزاق كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٧
٦٧,٥٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسعاد ابراھیم اسماعیلالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٨
٦٦,٨٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةتغرید حمزة عبد الوھابالتاریخالتربیة للبناتبغداد٤٩
٦٦,٨٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةحمدیة حمزة كاظمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٠
٦٦,٧٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةخنساء زكي شمس الدینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥١
٦٦,٦٧١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةمیسون عبد هللا رشیدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٢
٦٦,٤٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنادیة رحیم حسنالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٣
٦٦,٠٧١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةھناء خالد احمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٤
٦٦,٠١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةفاطمة شنیت مھودرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٥
٦٥,٢٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبیداء خضیر عباسالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٦
٦٥,٢١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاستبرق نافع ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٧
٦٥,١٥١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةكوكة علي جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٨



٦٥,٠٤١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةزینب شاكر حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٥٩
٦٤,٧٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسھام جاسم حاتمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٠
٦٤,٢٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنادیة علي حسینالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦١
٦٣,١٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةرواح لؤي ابراھیمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٢
٦٣,١٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبھجة علي محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٣
٦٣,٠٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةخیریة مكطوف الميالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٤
٦٢,٨٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسعاد محمد علي جاسمالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٥
٦٢,٥٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةھالة احمد غبیشالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٦
٦١,٥٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةناھدة حسن محمدالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٧
٦٠,٥٣١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةبثینة حمید شنانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٨
٥٩,٤١١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةدالیا علي سلمانالتاریخالتربیة للبناتبغداد٦٩
٥٩,٣٩١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةایھاب جابر جبرالتاریخالتربیة للبناتبغداد٧٠
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٨٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنھاد رحیم كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد1
٨٠,١٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاوراس غني عبد الحسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد2
٧٨,٣٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةفضاء سمیر حسینالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد3
٧٨,١١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاستبرق یاسین عبدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد4
٧٧,٢٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمھا فائق مطلبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد5
٧٥,٥٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسراب عبد الكریم شریفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد6
٧٥,٢٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسحر صائب ھاديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد7
٧٤,٥٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةوسن محمد علي كاظمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد8
٧٣,٧٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسھیر سعدي حنوشالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد9
٧٣,٧٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةشھالء محمود مجیتالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد10
٧٣,٧٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبشرى محمد دودةالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد11
٧٣,٤٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمیسون عدنان عبد الرحمنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد12
٧٢,٩١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةلیلى مطشر ملبسالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد13
٧٢,٣١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةرلى یاسین محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد14
٧١,٨٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنادرة فالح مھديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد15
٧١,٧٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةصبا خالد عبد هللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد16
٧١,٣٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنھلة خلیل ابراھیمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد17
٧١,١٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةلیلى حسن عبد المشھدانيالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد18
٧١,١٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنظام محمود خلیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد19
٧٠,٦١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسحر ھاشم مھناالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد20
٦٩,٢١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمیثاق رحیم محمدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد21
٦٩,١٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةفاطمة عبود ھلیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد22
٦٨,٩٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسھام عبد الحسین صكرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد23
٦٨,٩١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةندى صبار عبد هللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد24
٦٨,٨٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسامیة لفتة عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد25
٦٨,٨٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاشواق باقر مھديالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد26
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٦٨,١٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبشرى خلیل كریمالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد27
٦٧,٩٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاسراء سعدي فاضلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد28
٦٧,٥٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاسماء محمد علوانالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد29
٦٦,٧٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنغم ابراھیم اسماعیلالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد30
٦٥,٩٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةفاطمة عبد االمیر صبريالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد31
٦٤,٨٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةكفاح جودت عبد هللالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد32
٦٤,٢٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةذكاء محمد مجیدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد33
٦٣,٥٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةجمالة شیال فھدالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد34
٦٣,١٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةشیماء جبار یوسفالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد35
٦٣,٠٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاشواق طالب عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد36
٦٢,٢٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةخالدة فاضل عبودالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد37
٦٢,١١١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةیاسمین صالح حسنالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد38
٦٠,١٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنادیة طالب عليالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد39
٥٩,٣٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبیادر حیدر یاسرالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد40
٥٦,١٠١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةفردوس كاظم جالبالجغرافیةالتربیة للبناتبغداد41
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٧٩,٩٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةبشرى محمد  جواداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١
٧٧,١٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةغادة علي حمزةاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢
٧٧,٠٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةفاتن كاظم سوادياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣
٧٥,٣٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةمنتھى محمد سعیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤
٧٤,٧٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةنادیة جمعة اسماعیلاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٥
٧٤,٣٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةزینب جواد عزیزاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٦
٧٤,٣١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةانس ستار جباراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٧
٧٣,٠٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةیسرى مھدي حسوناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٨
٧٢,٤٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةخولة راجي محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٩
٧٠,٧٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةعال ماجدة كاظماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٠,٣٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةرواء ریاض كاملاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١١
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٦٩,٩٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةحنان غالي مھاوياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٢
٦٩,٨٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةایمان حبیب مزھراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٣
٦٩,٧٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةلقاء علي محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٤
٦٩,٤٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةھیفاء طعمة جبراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٥
٦٩,٢١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاریج عبد الكریم صالحاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٦
٦٨,٩٢٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةصدیقة جاسم حموداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٧
٦٨,٩٢٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةنادیة عبد االمیرعبد الحسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٨,٨٣١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةنھى مكي عبد العزیزاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٨,٥٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةحنان حمید عبوداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٨,٠٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاطیاف مالك عنیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٧,٥٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةایناس احمد شاكراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٧,٥٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةھدى عدنان خلفاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٦,٣٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةمیرفت شوكت محموداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٤
٦٦,٢٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةناھدة لذیذ صكراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٥,٦٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةوضحة جلوب میزراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦٥,٥١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاسماء عیسى عبد هللاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٤,٠٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةامیرة غني ھاشماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٨
٦٣,٩٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاسراء حسین عبد هللاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٢٩
٦٣,٨٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسعاد محسن مجیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٠
٦٣,٧٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةالھام محمود ندیماالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣١
٦٣,٦٣١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةامال وھبي محمد صبرياالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٢
٦٣,١٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةازھار عبد الفتاح احمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٣
٦٢,٤١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةمیسر خضر عبد الحسناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٤
٦٢,١٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاسماء عبد االمیر عبد المجیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٥
٦١,٨٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةمیادة محمد عبد الرضااالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٦
٦١,٧٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةمھى حسن سریسجاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٧
٦١,٣١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةنجالء احمد عبد اللطیفاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٨
٦٠,٨٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةعلیة محمد عبیداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٣٩
٦٠,٦٠١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةمنتھى حمید حسیناالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٠
٦٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةوالء عباس محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤١
٥٩,٥٣١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةنضال ابراھیم محمداالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٢
٥٧,٨٨١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةسھیلة ھاشم علولاالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٣



٥٥,٩٩١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةسندس سلمان عبد القادراالقتصاد المنزليالتربیة للبناتبغداد٤٤
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٨٢,٨٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةزھرة ماھود مسلمریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد1
٧٩,٦٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةرویدة حازم داودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد2
٧٥,٨٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةقاھرة علوان ضیدانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد3
٧٥,٧٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةوجدان ناصر حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد4
٧٤,٧٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةفراقد عبد العزیز مرھونریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد5
٧٣,٧٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةامل كاظم زویرریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد6
٧٣,١٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةفاطمة صالح قشاخریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد7
٧٣,١٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاشواق طالب برتوریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد8
٧٣,٠٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةرفل زكي مدلولریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد9
٧٢,٩٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسعدیة عزیز طالبریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد10
٧٢,٢٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةشروق جھاد احمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد11
٧١,٦٦١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةمدیحة عبد كاظم وناسریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد12
٧٠,٦٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةایناس عاطف رشیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد13
٧٠,٥١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةنادیة عیسى جوادریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد14
٧٠,٠٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةعادلة محمد حمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد15
٦٩,٩٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةابتسام سعدون محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد16
٦٩,٩٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةوفى ثابت سلطان احمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد17
٦٩,٨٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةتغرید شھاب احمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد18
٦٩,٣٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسوسن احمد اسماعیلریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد19
٦٩,٣٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسھاد حسن دویریعریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد20
٦٨,١٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةنادیة حكیم انور مولودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد21
٦٨,٥٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاروى سعدي محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد22
٦٧,٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةمیرفت قحطان عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد23
٦٧,٣٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةافراح عبد الحسین متعبریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد24
٦٧,٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةجنان كامل محمودریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد25
٦٦,٨٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسالي جاسم محمدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد26

قائمة الخریجات  للعام الدراسي ١٩٩٦/١٩٩٥ /  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة  الدور االول والثاني



٦٦,٦٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةنضال رضا عثمانریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد27
٦٦,٣٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةوسام علي حسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد28
٦٥,٨٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةفلیحة عطیة عرطریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد29
٦٥,٦١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةامل حمود عبیدریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد30
٦٢,٩٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةمیثاق ابراھیم راجيریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد31
٦٢,٨٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةفردوس حسن عليریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد32
٦١,٨٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةذكرى محمد یاسینریاض االطفالالتربیة للبناتبغداد33
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١٩٩٦/١٩٩٥
٨٧,٢٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمنال رضوان محمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد1
٨٥,٢٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةازھار سالم جبرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد2
٨٢,٤٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاسراء احمد خیر خلیفةالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد3
٨١,٢٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةذكرى عبد اللطیف ابراھیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد4
٧٩,٨٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنادیة محمد علي عباسالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد5
٧٩,٤١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبشرى محمد شھابالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد6
٧٨,١٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةامال ھادي حمزةالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد7
٧٧,٣٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبشرى حمید عليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد8
٧٦,٩٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنجالء حمزة ثعبانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد9
٧٦,٠٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةایمان محمود جھادالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد10
٧٥,٦٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةابتسام مطر راضيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد11
٧٥,١٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةرحاب ریسان حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد12
٧٤,٧٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةھیفاء محمد حسنالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد13
٧٤,٢٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةافراح ابراھیم صالحالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد14
٧٤,٠٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسلمى جمیل یعقوبالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد15
٧٢,٣٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةیاسمین طارق عبد الجبارالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد16
٧١,٩٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةایمان كریم عطیةالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد17
٧١,٧٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةایمان فاضل محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد18
٧١,٢٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسلوى عادل محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد19
٧١,١٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةحنان محمد علي حماديالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد20
٧٠,٩٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةفضیلة سدخان حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد21
٦٩,٣٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةوفاء عبد الزھرة غلیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد22
٦٩,٠٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةانوار أیشو بحوالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد23
٦٨,٥٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةلیلى محمد شھابالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد24
٦٨,٤٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةوجدان رشید حمیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد25
٦٨,٢٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةفاطمة مصطفى كاملالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد26
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٦٧,٤٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةفریدة محمود غفوريالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد27
٦٧,٤٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةزینة ناظم اسماعیلالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد28
٧٦,٠٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةالھام غالب ھاشمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد29
٦٦,٠٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةفاتن عدنان سلیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد30
٦٥,٩١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنداء مھدي خضیرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد31
٦٥,٦١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاسیل ھشام خماسالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد32
٦٤,٩٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةشیماء عبد الجلیل عبد هللالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد33
٦٤,٣٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةانتصار ماجد غانمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد34
٦٣,٨٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةازھار حازم عبد هللالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد35
٦٣,٠١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةھناء حسن جبرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد36
٦٢,٥٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةھند سوادي جاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد37
٦٢,٣١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةدالیا حسن حیدرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد38
٦١,٧١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاسماء عاصم محمودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد39
٦١,٣٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةرحاب علي عبد الرزاقالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد40
٦١,٣٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةشیماء عبد الجبار ناجيالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد41
٦١,٢٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمیساء حسین لطیفالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد42
٦١,١٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةھیام ھاني سلمانالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد43
٦٠,٥٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیة سھام عبد الرزاق جوادالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد44
٦٠,٠٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةامینة حسن نعمةالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد45
٥٩,٨٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنجمة محمد جاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد46
٥٩,٥٠١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةنجیة محسن عليالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد47
٥٩,٣٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةزینب اسماعیل خلیلالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد48
٥٩,١٩١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةحنان عبد الحسین ظاھرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد49
٥٩,١٣٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاالء شاكر عبد الرضاالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد50
٥٩,١٣٠١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةسندس كامل عبد داودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد51
٥٩,٠٥١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةتغرید حمید قدوريالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد52
٥٨,٩٠١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةاحالم قاسم محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد53
٥٨,٧٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةلبیبة حمید جاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد54
٥٨,٦٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةھناء ماموك حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد55
٥٨,٦٠١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةزینب شاكر جبرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد56
٥٧,٧٢١١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةانوار محمد عبودالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد57
٥٧,٧٢١١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةجنان عبید ماطرالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد58



٥٧,٢٦١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةتغرید بدر حمیدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد59
٥٧,١٧١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةرغد فاخر ثجیلالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد60
٥٧,١٥١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةنادیة سعید حاتمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد61
٥٦,٦١١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةبشرى كاظم حسینالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد62
٥٦,٣٩١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةدالل حسین ابراھیمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد63
٥٦,٣٩١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةسندس سعید حاتمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد64
٥٦,٣١١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةوفاء سلمان محمدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد65
٥٦,٢١١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةابتھال نبیل عبد الواحدالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد66
٥٦,٢٠١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةجمان محمد جاسمالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد67
٥٥,٩٤١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةامال احمد جاللالریاضیاتالتربیة للبناتبغداد68
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٨١,٦٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةانعام اسماعیل طاميعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١
٨٠,٥٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةجوان خالد حمودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢
٧٩,٩٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاخالص مشرف عیدانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣
٧٩,٢٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةبشرى مجبل محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٤

٧٧,٨١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاالء عبد الحسن محسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٥
٧٧,٧٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةزھراء نوري میرعليعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٦
٧٧,٦٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةلیلى عبد الحمید حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٧
٧٦,٥٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةرجاء عبد الرزاق عباسعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٨
٧٥,٢٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسندس حسن عادلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٩
٧٤,٩٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسلوى غازي تركيعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٠
٧٣,٤٩١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةبثینة علي حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١١

٧٣,١٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةشھالء علي حسنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٢

٧٢,٢٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاسراء علي حمیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٣

٧٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسیناء عادل عزاويعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٤

٦٩,٨٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسھاد خلیل جریسعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٥

٦٩,٧٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةوداد محمد جلوبعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٦

٦٩,٥٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةمھا ندا حسینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٧

٦٨,٤٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةرباب فرحان محمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٨
٦٧,٢٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةیاسمین كریم عباسعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد١٩
٦٧,٠٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةرجاء ھادي عبد السیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٠
٦٦,٨٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةایناس نافع ناصرعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢١
٦٥,١٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةمیادة وائل حازمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٢
٦٤,١٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةیسرى سرحان راضيعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٣
٦٣,٤١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةیاسمین قاسم عبد الرحمنعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٤

قائمة الخریجات  للعام الدراسي ١٩٩٦/١٩٩٥ /  كلیة التربیة للبنات الدراسة الصباحیة  الدور االول والثاني



٦٣,٠٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةسھاد مكي عبد الجبارعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٥
٦٢,٢٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةھدى جاسم حنینعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٦
٦١,٠٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاخالص عبد حماديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٧
٦٠,٩٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةلقاء سعدون حمیدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٨
٥٩,١٨١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةرشا ھاشم مھديعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٢٩
٥٨,٨٦١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةنوار عبد الرضا اسماعیلعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٠
٥٨,٧٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاسماء عبد الحسن راضيعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣١
٥٧,٥٥١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةزینة نافع محمودعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٢
٥٦,٥٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىالعراقیةاسراء فؤاد احمدعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٣
٥٥,٦٤١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةغسق محسن علوانعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٤
٥٥,٥٠١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةمیادة فرحان درویشعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٥
٥٤,٦٨١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىالعراقیةمالذ عبد الحمید ابراھیمعلوم الحیاةالتربیة للبناتبغداد٣٦
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٧٧,٢١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةخولة جمیل ظاھرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد1
٧٥,٤٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسعاد سلمان احمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد2
٧٣,٥١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةعواطف عبد الواحد بدیرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد3
٧٣,٢٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسوالف حصیل عطشانالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد4
٧٣,٠٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنعیمة جیجان مذكورالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد5
٧٢,٩٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسعاد نایف غازيالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد6
٧٢,١٤٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةلمى طاھر شاكرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد7
٧٢,١٤٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةندى حسین عليالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد8
٧٠,٩٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةزینب عبد اللطیف نجیبالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد9
٦٩,٥٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةجیھان شعیا موشيالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد10
٦٨,٨١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةلمى حامد خلفالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد11
٦٨,٤٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسھاد عبد الرزاق جبارالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد12
٦٨,٤٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةانعام نھاد محسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد13
٦٨,٠٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمنى یوسف ایشایاالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد14
٦٧,١٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمنال شفیق مھديالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد15
٦٥,٨٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاسماء حسن عليالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد16
٦٥,٧٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاخالص مھدي حمزةالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد17
٦٥,٧٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةكواكب محمد نوريالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد18
٦٥,٧٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةورقاء ابراھیم حمزةالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد19
٦٥,٥٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاسراء كاظم نعمةالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد20
٦٥,١٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةذكرى عبد حمزة مھديالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد21
٦٥,١٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسناء عبد الكاظم حیاويالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد22
٦٥,٠٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةشروق جاسم محمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد23
٦٤,٧٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةازھار عباس جبارالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد24
٦٤,٦٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةعقائد حامد رحیمةالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد25
٦٤,٥٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةیاسمین غالب محمدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد26
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٦٤,٠٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةالھام فاضل محسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد27
٦٣,٦٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاسراء محمود عباسالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد28
٦٣,٦١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةزینب علي حسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد29
٦٢,٩٩١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةمنى عاتي نعیمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد30
٦٢,٦٤١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةیسرى سلیم صالحالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد31
٦٢,٦٠١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبلسم سلمان حمیدالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد32
٦٢,٥١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةزینب كامل غباشيالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد33
٦٢,٣٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبلسم كمال یاسینالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد34
٦٢,١٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةلمیاء مھدي عبد هللالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد35
٦١,٩٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمنتھى كاظم خلیلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد36
٦١,٢٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةامیرة مطر حریزالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد37
٦٠,٩٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةھدى عبد اللطیف جمیلالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد38
٦٠,٥٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمھا جاسم حماديالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد39
٦٠,١٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنغم رشید سعدونالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد40
٦٠,٠٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاحالم حسین جاسمالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد41
٥٩,٥٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةایناس عودة كمرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد42
٥٨,٣٢١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةھناء بشارة ناصرالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد43
٥٨,٠٨١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةتغرید حنا میخاالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد44
٥٧,٤٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةعربیة خزعل محسنالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد45
٥٧,٣٠١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةسلوى احمد عليالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد46
٥٦,٦٣١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةاسرى صبار شاللالفیزیاءالتربیة للبناتبغداد47
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٧٦,٢٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیة سعاد عبد موسىالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١
٧٤,٢٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسلمى فرحان رملالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢
٧٢,٢٣١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةعلیاء عبد الحسین محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣
٧١,٩٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةفضیلة محمد حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤
٦٩,٦٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمھا سمیر عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٥
٦٨,٩٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةحوراء عبد الرضا جالبالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٦
٦٨,٢٤١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةحنان علي جوادالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٧
٦٧,٦٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمالذ واثق رباطالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٨
٦٧,٥٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةلمیاء سامي نجمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٩

٦٧,٢٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةامیرة عبد هللا عبد القادرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٠
٦٧,٠٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةنضال فاضل عبدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١١
٦٦,٦٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاسماء جمیل عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٢
٦٦,٦٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةایناس وھاب شتیويالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٣
٦٦,٣٤١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةماجدة فرج زغیرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٤
٦٦,١٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةشروق مصعد خضیرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٥
٦٥,٨٨١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةرسالة سمین وھابالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٦
٦٥,٧٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةبلقیس یوسف عبیدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٧
٦٥,٢٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةدالیا علي موسىالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٨
٦٤,٩٧١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةوجدان موسى عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد١٩
٦٤,٥٠١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةسكینة عدنان مكيالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٠
٦٤,٤٦١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةقبیلة حطاب مشتتالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢١
٦٣,٧١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسوسن محمد علي عبد الحسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٢
٦٣,٣٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةندى مھدي صالحالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٣
٦٣,٢٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةخیریة ساجت عبطانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٤
٦٣,١٦١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمیسون مزھر عبد الحسنالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٥
٦٢,٧٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةزینب جاسم محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٦
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٦٢,٤٠١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةسرور ھاني ردیفالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٧
٦٢,٣٥١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةسحر حمید عليالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٨
٦٢,٢٠١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةھند احمد سلمانالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٢٩
٦٢,٠٣١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةاالء عبد الكریم طھالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٠
٦١,٨١١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةسھى سامي عبد القادرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣١
٦١,٥٩١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةمي معروف محمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٢
٦١,٥٥١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاشواق ھادي ناجيالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٣
٦١,١٥١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةسحر سلمان جاسمالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٤
٦٠,٨٣١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةمنى عبد الجلیل تركيالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٥
٦٠,٦٩١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةمكیة ھادي خضیرالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٦
٦٠,٢٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةرسل علي احمدالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٧
٦٠,١٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةفاتن مھدي عبد الرضاالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٨
٥٩,٩٦١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةابتسام نور حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٣٩
٥٩,٥٣١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةعروبة مالك عبودالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٠
٥٩,٥٢١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةجنان عباس حسینالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤١
٥٩,٠٥١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةسجى ھشام حافظالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٢
٥٧,٢٨١٩٩٦/١٩٩٥االولانثىعراقیةاكتفاء محمود توفیقالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٣
٥٥,٧٣١٩٩٦/١٩٩٥الثانيانثىعراقیةازھار موسى جوادالكیمیاء التربیة للبناتبغداد٤٤


