
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2013-86,0922012الدور االولأنثىعراقٌةساره عبد الكاظم ثجٌل حلبوصالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد1

الصباحٌة2013-82,8332012الدور االولأنثىعراقٌةهٌفاء اعلٌوي امحٌسن اعبٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد2

الصباحٌة2013-81,9582012الدور االولأنثىعراقٌةخدٌجة ستار نهل ٌوسفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد3

الصباحٌة2013-81,2332012الدور االولأنثىعراقٌةساره حمٌد احمد طعمهالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد4

الصباحٌة2013-80,9822012الدور االولأنثىعراقٌةنجوى جمال ابراهٌم صالحالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد5

الصباحٌة2013-80,3842012الدور االولأنثىعراقٌةزهراء محمد داخل عبد الحسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد6

الصباحٌة2013-79,5812012الدور االولأنثىعراقٌةاالء عبد الرزاق صادق عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد7

الصباحٌة2013-79,3932012الدور االولأنثىعراقٌةزهراء باسم محمد عبد هللاالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد8

الصباحٌة2013-79,2742012الدور االولأنثىعراقٌةرنا زكً خلٌل علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد9

الصباحٌة2013-79,0472012الدور االولأنثىعراقٌةتمارا محمود مجٌد هاشمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد10

الصباحٌة2013-78,852012الدور االولأنثىعراقٌةساره مهدي حمزة عبدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد11

الصباحٌة2013-78,7552012الدور االولأنثىعراقٌةساره سامً عباس محسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد12

الصباحٌة2013-78,6912012الدور االولأنثىعراقٌةرشا عبدهللا صاٌل حمودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد13

الصباحٌة2013-78,0862012الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب حامد عالوي جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد14

الصباحٌة2013-77,2332012الدور االولأنثىعراقٌةهبة مصلح عبد عون مصلحالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد15

الصباحٌة2013-76,8692012الدور االولأنثىعراقٌةهدٌل جساس علً شنٌترالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد16

الصباحٌة2013-76,6682012الدور االولأنثىعراقٌةاحالم حسٌن علً هاديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد17

الصباحٌة2013-76,6642012الدور االولأنثىعراقٌةازهار خمٌس علٌوي حمودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد18

الصباحٌة2013-76,5382012الدور االولأنثىعراقٌةامانً عبد سلٌم ناٌلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد19

الصباحٌة2013-76,3332012الدور االولأنثىعراقٌةفاتن غالب طالب رؤوفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد20

الصباحٌة2013-76,2262012الدور االولأنثىعراقٌةاسراء علً هاشم محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد21

الصباحٌة2013-76,1082012الدور االولأنثىعراقٌةعلٌاء اسماعٌل مراد كاظمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد22

الصباحٌة2013-76,032012الدور االولأنثىعراقٌةاسراء عبد الرحمن طه حمودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد23
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الصباحٌة2013-76,022012الدور االولأنثىعراقٌةروٌده مهند عبد هانً حوبًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد24

الصباحٌة2013-75,7162012الدور االولأنثىعراقٌةعلٌاء عبد الرحمن جابر شنديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد25

الصباحٌة2013-75,4142012الدور االولأنثىعراقٌةنور عبد الكرٌم زٌدان سالمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد26

الصباحٌة2013-75,3862012الدور االولأنثىعراقٌةاٌه محمد جمعه زاملالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد27

الصباحٌة2013-75,382012الدور االولأنثىعراقٌةنور احمد علوان عٌدانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد28

الصباحٌة2013-75,3772012الدور االولأنثىعراقٌةعبٌر عبد الرحمن توفٌق حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد29

الصباحٌة2013-75,3332012الدور االولأنثىعراقٌةنور كرٌم جبار برٌجالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد30

الصباحٌة2013-74,8942012الدور االولأنثىعراقٌةاٌه فارس علً  احمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد31

الصباحٌة2013-74,8432012الدور االولأنثىعراقٌةاٌمان ستار عبد الجبار قاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد32

الصباحٌة2013-74,792012الدور االولأنثىعراقٌةشهد جمٌل ابراهٌم علوانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد33

الصباحٌة2013-74,6872012الدور االولأنثىعراقٌةجنان كاظم بعٌل منخًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد34

الصباحٌة2013-74,6292012الدور االولأنثىعراقٌةنهى نهاد جواد علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد35

الصباحٌة2013-74,4922012الدور االولأنثىعراقٌةانوار صبحً لطٌف جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد36

الصباحٌة2013-74,2572012الدور االولأنثىعراقٌةشفاء عماد صبٌح غزالالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد37

الصباحٌة2013-74,0592012الدور االولأنثىعراقٌةعذراء رعد حٌاوي وهابالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد38

الصباحٌة2013-73,8982012الدور االولأنثىعراقٌةصابرٌن شاكر مظلوم علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد39

الصباحٌة2013-73,8782012الدور االولأنثىعراقٌةسٌماء ماجد عزٌز احمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد40

الصباحٌة2013-73,2742012الدور االولأنثىعراقٌةنور عالء حسون عباس التارٌخالتربٌة للبناتبغداد41

الصباحٌة2013-73,1842012الدور االولأنثىعراقٌةفرح نجم عبد هللا زبٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد42

الصباحٌة2013-73,0252012الدور االولأنثىعراقٌةنسرٌن نعمان موسى حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد43

الصباحٌة2013-72,6622012الدور االولأنثىعراقٌةرغدة محمد سلمان جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد44

الصباحٌة2013-72,62012الدور االولأنثىعراقٌةهبة احمد شاكر علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد45

الصباحٌة2013-72,2442012الدور االولأنثىعراقٌةدالل عباس سماوي عبودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد46



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2013-72,0442012الدور االولأنثىعراقٌةضحى عادل رشٌد علوانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد47

الصباحٌة2013-72,0192012الدور االولأنثىعراقٌةسهاد علً جاسم هزاعالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد48

الصباحٌة2013-71,8122012الدور االولأنثىعراقٌةنور علً عودة حمزةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد49

الصباحٌة2013-71,6582012الدور االولأنثىعراقٌةرؤى صالح حسن خمٌسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد50

الصباحٌة2013-71,3632012الدور االولأنثىعراقٌةهدٌل احمد وهٌب محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد51

الصباحٌة2013-70,8792012الدور االولأنثىعراقٌةوسن كاظم عبد النبً فالحالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد52

الصباحٌة2013-70,5642012الدور االولأنثىعراقٌةعلٌاء موفق عبد المطلب حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد53

الصباحٌة2013-70,5492012الدور االولأنثىعراقٌةرغد عبد الستار سلومً حمودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد54

الصباحٌة2013-70,2622012الدور االولأنثىعراقٌةصابرٌن حامد علوان حمدانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد55

الصباحٌة2013-70,072012الدور االولأنثىعراقٌةاسٌل حامد عبد حماديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد56

الصباحٌة2013-69,2222012الدور االولأنثىعراقٌةزمن حسن علً اخضٌريالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد57

الصباحٌة2013-68,6972012الدور االولأنثىعراقٌةنور شكٌب كاظم سعوديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد58

الصباحٌة2013-68,5272012الدور االولأنثىعراقٌةرؤى حٌدر ضٌاء حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد59

الصباحٌة2013-67,8012012الدور االولأنثىعراقٌةخمائل اسماعٌل ابراهٌم دخٌلالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد60

الصباحٌة2013-67,3872012الدور االولأنثىعراقٌةنور عبد الكرٌم حسٌن عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد61

الصباحٌة2013-67,3412012الدور االولأنثىعراقٌةزٌنة فاضل حمد داودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد62

الصباحٌة2013-66,5752012الدور االولأنثىعراقٌةرحاب كامل ابراهٌم عودةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد63

الصباحٌة2013-66,5472012الدور االولأنثىعراقٌةرغد  شكٌب كاظم سعوديالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد64

الصباحٌة2013-66,5462012الدور االولأنثىعراقٌةسرور محمد عبد الرضا عباسالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد65

الصباحٌة2013-66,3622012الدور االولأنثىعراقٌةهبة خالد عبد هللا ٌوسفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد66

الصباحٌة2013-65,6492012الدور االولأنثىعراقٌةبٌداء نجم عبد هللا جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد67

الصباحٌة2013-65,5192012الدور االولأنثىعراقٌةسماح حمٌدي مهاوش عمٌرةالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد68

الصباحٌة2013-65,4462012الدور االولأنثىعراقٌةعذراء غازي رحٌم جبرالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد69
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الصباحٌة2013-64,6882012الدور االولأنثىعراقٌةبركة عبد الرزاق عبد الكرٌم حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد70

الصباحٌة2013-64,6492012الدور االولأنثىعراقٌةنداء حامد عبٌد شرقًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد71

الصباحٌة2013-64,12012الدور الثانًأنثىعراقٌةهند عبد السالم وهب عبد هللاالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد72

الصباحٌة2013-63,8892012الدور الثانًأنثىعراقٌةمروة ابراهٌم مجٌد حمٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد73

الصباحٌة2013-63,7812012الدور االولأنثىعراقٌةسمر لٌث كرٌم لطٌفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد74

الصباحٌة2013-62,942012الدور االولأنثىعراقٌةمروة سامً لعٌبً مجٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد75

الصباحٌة2013-62,682012الدور االولأنثىعراقٌةضحى كرٌم سعد خلفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد76

الصباحٌة2013-62,6732012الدور الثانًأنثىعراقٌةتمارة محمد محمود جاسمالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد77

الصباحٌة2013-62,6692012الدور الثانًأنثىعراقٌةاالء خضٌر جاسم عوٌصًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد78

الصباحٌة2013-62,3862012الدور االولأنثىعراقٌةغادة علً دلً رجاءالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد79

الصباحٌة2013-61,982012الدور الثانًأنثىعراقٌةدعاء كامل ابراهٌم علوشالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد80

الصباحٌة2013-60,5272012الدور الثانًأنثىعراقٌةزٌنة عبد الرحمن خلف كعبورالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد81

الصباحٌة2013-58,472012الدور الثانًأنثىعراقٌةفاطمة احمد عبد هللا مطرودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد82
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المسائٌة2013-82,422012الدور االولأنثىعراقٌةهناء سلمان عباس محمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد1

المسائٌة2013-82,42012الدور االولأنثىعراقٌةامنة خضٌر عباس خضٌرالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد2

المسائٌة2013-81,712012الدور االولأنثىعراقٌةاٌالف جمال عبد هللا عٌسىالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد3

المسائٌة2013-80,642012الدور االولأنثىعراقٌةتمارة صالح حسن شاللالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد4

المسائٌة2013-79,432012الدور االولأنثىعراقٌةبشرى طارق جاسم محمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد5

المسائٌة2013-79,142012الدور االولأنثىعراقٌةزٌنة طارق جواد شكرالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد6



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2013-78,392012الدور االولأنثىعراقٌةمروة طارق مشعل خلفالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد7

المسائٌة2013-78,192012الدور االولأنثىعراقٌةرشا فاضل عبٌد عباسالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد8

المسائٌة2013-78,062012الدور االولأنثىعراقٌةسارة عزت كاظم حسانًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد9

المسائٌة2013-76,862012الدور االولأنثىعراقٌةمٌاسة خلٌل بختٌار شفٌقالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد10

المسائٌة2013-76,72012الدور االولأنثىعراقٌةشٌماء عبد الواحد محمد علً حسنالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد11

المسائٌة2013-76,562012الدور االولأنثىعراقٌةشهلة محٌسن محمود صالحالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد12

المسائٌة2013-76,452012الدور االولأنثىعراقٌةامل حمودي رشٌد حمٌدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد13

المسائٌة2013-76,142012الدور االولأنثىعراقٌةحوراء مجٌد حمٌد درجالالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد14

المسائٌة2013-75,352012الدور االولأنثىعراقٌةاسراء خضٌر منصور خضٌرالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد15

المسائٌة2013-75,252012الدور االولأنثىعراقٌةتٌسٌر خالد فائق عبد الرحٌم التأرٌخالتربٌة للبناتبغداد16

المسائٌة2013-75,042012الدور الثانًأنثىعراقٌةنور زهٌر خلف محمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد17

المسائٌة2013-74,962012الدور االولأنثىعراقٌةازهار رحٌم جبار صٌوانالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد18

المسائٌة2013-74,782012الدور االولأنثىعراقٌةزهراء ثامر محمود احمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد19

المسائٌة2013-73,822012الدور االولأنثىعراقٌةفاتن حسن احمد حسنالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد20

المسائٌة2013-73,672012الدور االولأنثىعراقٌةوسن داود سالم حسنالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد21

المسائٌة2013-73,522012الدور االولأنثىعراقٌةحوراء حٌدر عبد علً احمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد22

المسائٌة2013-72,962012الدور االولأنثىعراقٌةرواء صباح عبد القادر عبد الخالقالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد23

المسائٌة2013-72,932012الدور االولأنثىعراقٌةجنان سعٌد خلف زبونالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد24

المسائٌة2013-72,472012الدور االولأنثىعراقٌةابتهاج حسٌن علً محمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد25

المسائٌة2013-71,922012الدور االولأنثىعراقٌةجنان حمٌد جاسم محمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد26

المسائٌة2013-71,882012الدور االولأنثىعراقٌةرباب شاكر هراطة سهٌلالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد27

المسائٌة2013-71,432012الدور االولأنثىعراقٌةشهد قاسم كاظم عشمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد28

المسائٌة2013-71,262012الدور الثانًأنثىعراقٌةحوراء مجٌد عبد الكرٌم علوانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد29
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المسائٌة2013-71,132012الدور االولأنثىعراقٌةفاطمة رشٌد حمٌد فهدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد30

المسائٌة2013-70,9262012الدور االولأنثىعراقٌةرشا عامر عادل عاتًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد31

المسائٌة2013-70,642012الدور االولأنثىعراقٌةرٌم اكرم عباس محمد حسٌنالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد32

المسائٌة2013-70,632012الدور االولأنثىعراقٌةانوار اسماعٌل شفً مشحوتالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد33

المسائٌة2013-70,452012الدور االولأنثىعراقٌةحال عدنان هراطة منصورالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد34

المسائٌة2013-70,182012الدور االولأنثىعراقٌةزهرة ابراهٌم محمد كاظمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد35

المسائٌة2013-69,712012الدور االولأنثىعراقٌةنور علً هادي خلفالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد36

المسائٌة2013-69,132012الدور االولأنثىعراقٌةرنا محمد دغٌم جسامالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد37

المسائٌة2013-68,372012الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب قٌصر حسن علٌويالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد38

المسائٌة2013-68,242012الدور االولأنثىعراقٌةرغدة سعد مجٌد حمزةالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد39

المسائٌة2013-68,012012الدور االولأنثىعراقٌةنور محمد عبد جبرالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد40

المسائٌة2013-67,82012الدور االولأنثىعراقٌةمٌسم لطٌف صالح جاسمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد41

المسائٌة2013-67,772012الدور االولأنثىعراقٌةاسراء عبد الكرٌم مجٌد فلٌفلالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد42

المسائٌة2013-67,752012الدور االولأنثىعراقٌة لٌنا زٌا لوٌس توماالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد43

المسائٌة2013-67,562012الدور االولأنثىعراقٌةبان ماجد حمٌد نادوسالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد44

المسائٌة2013-67,522012الدور االولأنثىعراقٌةسهى حسن وشال سوٌريالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد45

المسائٌة2013-67,2922012الدور االولأنثىعراقٌةسناء نوري محٌبس حمٌدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد46

المسائٌة2013-67,242012الدور االولأنثىعراقٌةسحر طالب نصٌف جاسمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد47

المسائٌة2013-67,112012الدور الثانًأنثىعراقٌةنور حمودي عبد االمٌر حسونالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد48

المسائٌة2013-66,82012الدور االولأنثىعراقٌةرغدة مؤٌد اسماعٌل سٌدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد49

المسائٌة2013-66,282012الدور الثانًأنثىعراقٌةاسراء سعد عبد هللا مخلفالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد50

المسائٌة2013-66,172012الدور االولأنثىعراقٌةدعاء عادل عباس كوٌجوالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد51

المسائٌة2013-65,562012الدور االولأنثىعراقٌةحنٌن عبد هللا صالح علًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد52
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المسائٌة2013-65,42012الدور االولأنثىعراقٌةسحر صباح موسى حسنالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد53

المسائٌة2013-64,962012الدور االولأنثىعراقٌةنجوان خزعل عكلة محمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد54

المسائٌة2013-64,062012الدور االولأنثىعراقٌةوجدان عباس حسٌن فتاحالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد55

المسائٌة2013-63,872012الدور االولأنثىعراقٌةزٌنب محمد علوان حسنالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد56

المسائٌة2013-63,62012الدور االولأنثىعراقٌةشٌالن حاتم احمد كرٌمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد57

المسائٌة2013-63,5562012الدور االولأنثىعراقٌةرحاب حسٌن جراد حمدالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد58

المسائٌة2013-63,292012الدور الثانًأنثىعراقٌةشٌماء مهدي دفاك علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد59

المسائٌة2013-63,22012الدور الثانًأنثىعراقٌةرسل فلٌح حسن علًالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد60

المسائٌة2013-63,142012الدور االولأنثىعراقٌةرسل اسماعٌل حامد صالحالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد61

المسائٌة2013-632012الدور الثانًأنثىعراقٌةفاتن فاضل جبار حسنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد62

المسائٌة2013-62,582012الدور الثانًأنثىعراقٌةشهب عادل جواد حمٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد63

المسائٌة2013-62,542012الدور االولأنثىعراقٌةوفاء جبار سعدون نجمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد64

المسائٌة2013-62,3462012الدور االولأنثىعراقٌةسمر سٌف حسٌن عبد الكرٌمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد65

المسائٌة2013-61,922012الدور الثانًأنثىعراقٌةسرى سعد نجم عبٌدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد66

المسائٌة2013-61,72012الدور الثانًأنثىعراقٌةروٌدة خالد موسى احمدالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد67

المسائٌة2013-61,692012الدور الثانًأنثىعراقٌةسمارة صالح قدوري حسٌنالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد68

المسائٌة2013-61,332012الدور الثانًأنثىعراقٌةرواء سعٌد حمٌد داودالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد69

المسائٌة2013-60,552012الدور االولأنثىعراقٌةانغام سهٌل مهاوش جاسمالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد70

المسائٌة2013-60,422012الدور االولأنثىعراقٌةدعاء فهمً سلمان مهديالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد71

المسائٌة2013-58,992012الدور االولأنثىعراقٌةاٌة اٌاد ٌوسف جوديالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد72

المسائٌة2013-58,532012الدور االولأنثىعراقٌةارٌج مهدي حسٌن علًالتأرٌخالتربٌة للبناتبغداد73

المسائٌة2013-57,5862012الدور الثانًأنثىعراقٌةالرا خالد علً سلٌمانالتارٌخالتربٌة للبناتبغداد74


