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صباحٌة85.511999/1998االولانثىعراقٌةزٌنب احمد عبد هللاالرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد1

صباحٌة84.391999/1998االولانثىعراقٌةصدى فاٌض محمد الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد2

صباحٌة78.821999/1998االولانثىعراقٌةعروبة شاتً كطن الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد3

صباحٌة76.621999/1998االولانثىعراقٌةعشتار عبد الواحد هدٌب الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد4

صباحٌة75.331999/1998االولانثىاردنٌةرباب رضوان محمود الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد5

صباحٌة75.011999/1998االولانثىعراقٌةسعاد عبد القهار عبد السالم الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد6

صباحٌة73.851999/1998االولانثىعراقٌةرائدة شكوري فرحان الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد7

صباحٌة71.841999/1998االولانثىعراقٌةدالٌا رزوقً بتو الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد8

صباحٌة70.551999/1998االولانثىعراقٌةفائزة حمدان جبوري الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد9

صباحٌة70.271999/1998االولانثىعراقٌةلمٌس سلمان محمدالرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد10

صباحٌة69.31999/1998االولانثىعراقٌةهٌفاء انور شاكر الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد11

صباحٌة67.561999/1998االولانثىعراقٌةشذى بخٌت حسن الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد12

صباحٌة67.521999/1998االولانثىعراقٌةنهاد فوزي جاسم الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد13

صباحٌة67.471999/1998االولانثىعراقٌةنادٌة عباس حسن الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد14

صباحٌة67.261999/1998الثانًانثىعراقٌةزٌنة حمٌد رشٌدالرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد15

صباحٌة67.241999/1998االولانثىعراقٌةهدى خالد شٌاع الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد16

صباحٌة66.271999/1998االولانثىعراقٌةبشرى جالل جبار الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد17

صباحٌة65.821999/1998االولانثىعراقٌةرٌم عزام محمودالرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد18

صباحٌة65.721999/1998االولانثىعراقٌةاٌمان صالح حسن الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد19

صباحٌة65.081999/1998االولانثىعراقٌةسندس خمٌس احمدالرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد20

صباحٌة65.081999/1998االولانثىعراقٌةوجدان طه ٌوسف الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد21

صباحٌة64.761999/1998االولانثىعراقٌةندام صالح حسٌن الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد22

صباحٌة63.471999/1998االولانثىعراقٌةانعام خلٌل كاظم الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد23

صباحٌة63.121999/1998االولانثىعراقٌةخنساء عبد الكاظم مهدي الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد24
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صباحٌة62.541999/1998الثانًانثىعراقٌةسناء زكً توفٌق الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد25

صباحٌة62.271999/1998االولانثىعراقٌةاقبال علً حسونالرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد26

صباحٌة61.571999/1998االولانثىعراقٌةشذى قاسم شلشالرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد27

صباحٌة61.51999/1998االولانثىعراقٌةابتسام حسٌن علً الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد28

صباحٌة61.381999/1998االولانثىعراقٌةسعاد طارق هاتفالرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد29

صباحٌة61.281999/1998الثانًانثىعراقٌةماجدة كاظم ناصر الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد30

صباحٌة61.151999/1998الثانًانثىعراقٌةوداد صدام شلتاغ الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد31

صباحٌة61.151999/1998الثانًانثىعراقٌةنازك نجم عبد الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد32

صباحٌة61.091999/1998االولانثىعراقٌةهناء ٌاسٌن اسماعٌل الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد33

صباحٌة61.091999/1998الثانًانثىعراقٌةاٌمان طالب علوان الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد34

صباحٌة61.081999/1998االولانثىعراقٌةمدٌحة خلف حسٌن الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد35

صباحٌة60.641999/1998االولانثىعراقٌةنسرٌن محمد محمودالرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد36

صباحٌة60.341999/1998الثانًانثىعراقٌةخمائل هادي جاسم الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد37

صباحٌة60.171999/1998االولانثىعراقٌةزٌنب عباس احمد الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد38

صباحٌة60.041999/1998الثانًانثىعراقٌةاٌمان ماجد سالم الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد39

صباحٌة601999/1998االولانثىعراقٌةشٌماء حسن قاسم الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد40

صباحٌة59.811999/1998الثانًانثىعراقٌةسماهر متعب عبد الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد41

صباحٌة59.51999/1998االولانثىعراقٌةنضال عبد ضاحً الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد42

صباحٌة59.381999/1998الثانًانثىعراقٌةرواء عبد الواحد علً الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد43

صباحٌة59.361999/1998االولانثىعراقٌةنوار حمٌد حسن الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد44

صباحٌة59.261999/1998الثانًانثىعراقٌةهوازن غنً شباط الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد45

صباحٌة59.151999/1998االولانثىعراقٌةسندس جبار محمدالرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد46

صباحٌة58.981999/1998االولانثىعراقٌةاٌهان ساقً حمٌد الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد47

صباحٌة58.851999/1998الثانًانثىعراقٌةذكرى فاروق حامد الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد48
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صباحٌة58.681999/1998الثانًانثىعراقٌةماجدة حاجم صكر الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد49

صباحٌة58.661999/1998االولانثىعراقٌةسماهر حسٌن جبار الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد50

صباحٌة57.721999/1998الثانًانثىعراقٌةرغد عامر جمٌل الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد51

صباحٌة57.691999/1998الثانًانثىعراقٌةهدى خلٌل ابراهٌم الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد52

صباحٌة57.571999/1998الثانًانثىعراقٌةنضال عبد الستار ناصرالرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد53

صباحٌة57.511999/1998الثانًانثىعراقٌةمنى زهٌر ناجً الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد54

صباحٌة57.281999/1998الثانًانثىعراقٌةمها لطٌف غائب الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد55

صباحٌة57.271999/1998الثانًانثىعراقٌةشٌماء منصور حمدالرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد56

صباحٌة57.251999/1998الثانًانثىعراقٌةناهدة كرٌم ثامر الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد57

صباحٌة57.141999/1998االولانثىعراقٌةلمٌعة عبد الجبار عزٌز الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد58

صباحٌة57.091999/1998الثانًانثىعراقٌةجنان كاظم حسٌن الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد59

صباحٌة57.021999/1998الثانًانثىعراقٌةبان عبد االمٌر ٌاسٌن الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد60

صباحٌة56.611999/1998الثانًانثىعراقٌةرغد عبد الهادي عبد الغفور الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد61

صباحٌة56.571999/1998الثانًانثىعراقٌةسمارة محمد علً عباس الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد62

صباحٌة56.51999/1998الثانًانثىعراقٌةزٌنة عبد الواحد شعالن الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد63

صباحٌة56.361999/1998الثانًانثىعراقٌةوجدان مظهر سلٌمان الرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد64

صباحٌة54.741999/1998الثانًانثىعراقٌةشٌماء عودة جبرالرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد65

صباحٌة54.361999/1998الثانًانثىعراقٌةانتصار جاسم محمدالرٌاضٌاتالتربٌة للبناتبغداد66


