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صباحٌة2012-94,82013األولأنثىالعراقٌةأحمد أمٌن محمد حسٌن سٌفانالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

صباحٌة2012-93,922013األولذكرالعراقٌةمحمد مجباس عبد سٌفالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

صباحٌة2012-88،782013الثانًأنثىالعراقٌةحسٌن أحمد مهدي أصٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

صباحٌة2012-87,092013األولأنثىالعراقٌةجاسم محسن عباس هبةالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

صباحٌة2012-86,772013األولأنثىالعراقٌةمحمد حسن علً عبد سلوىالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

صباحٌة2012-85,152013األولأنثىالعراقٌةصالح حسونً زاحم شٌماءالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

صباحٌة2012-85,052013األولأنثىالعراقٌةٌحٌى إسماعٌل عدنان مروةالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

صباحٌة2012-84,382013األولأنثىالعراقٌةهللا عبد محمد حسٌن مروجالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

صباحٌة2012-82,972013األولأنثىالعراقٌةخلٌل أحمد طالب هبةالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

صباحٌة2012-82,792013األولأنثىالعراقٌةصالح القادر عبد محمود والءالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

صباحٌة2012-82,722013األولذكرالعراقٌةحسن عباس فاضل السالم عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

صباحٌة2012-81,482013األولأنثىالعراقٌةصنٌع فٌاض جبار ربابالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

صباحٌة2012-81,222013األولأنثىالعراقٌةنصٌف كاظم جواد هدىالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

صباحٌة2012-81,142013األولأنثىالعراقٌةسعٌد حسٌن جاسم إسراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

صباحٌة2012-81,042013األولأنثىالعراقٌةتقً محمد الهادي عبد صباح صباالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

صباحٌة2012-80,962013األولذكرالعراقٌةتوٌه حسن الكاظم عبد حازمالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

صباحٌة2012-80,472013األولأنثىالعراقٌةكرٌم صادق جعفر مرٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

صباحٌة2012-79,982013األولأنثىالعراقٌةناجً صبٌح رعد مروةالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

صباحٌة2012-79,442013األولأنثىالعراقٌةشكر خزعل مهند هدٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد19

صباحٌة2012-78,312013األولأنثىالعراقٌةكطٌفة وذاح كرملً فاطمةالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

صباحٌة2012-76,712013األولأنثىالعراقٌةداود جاسم فاضل كرٌمةالعربٌة اللغةاآلداببغداد21

صباحٌة2012-75,522013األولأنثىالعراقٌةصبر جبر خلف مٌسمالعربٌة اللغةاآلداببغداد22

صباحٌة2012-75,072013األولأنثىالعراقٌةخضٌربجاي أحمد رسلالعربٌة اللغةاآلداببغداد23

صباحٌة2012-74,372013األولأنثىالعراقٌةرضا محمد ثامر أمنٌةالعربٌة اللغةاآلداببغداد24

صباحٌة2012-73,992013األولأنثىالعراقٌةاللطٌف عبد مكحول نافع رقٌةالعربٌة اللغةاآلداببغداد25
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صباحٌة2012-73,272013األولأنثىالعراقٌةمظلوم جواد عباس شهدالعربٌة اللغةاآلداببغداد26

صباحٌة2012-72،122013الثانًأنثىالعراقٌةلفتة عاشور صبر فاطمةالعربٌة اللغةاآلداببغداد27

صباحٌة2012-71,822013األولأنثىالعراقٌةعطٌة عباس منذر زمانالعربٌة اللغةاآلداببغداد28

صباحٌة2012-71,582013األولأنثىالعراقٌةسالم مهدي سعد دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد29

صباحٌة2012-71,52013األولأنثىالعراقٌةرسول الصاحب عبد إبراهٌم هبةالعربٌة اللغةاآلداببغداد30

صباحٌة2012-70,852013األولأنثىالعراقٌةجاسم حسن جبار ابتهالالعربٌة اللغةاآلداببغداد31

صباحٌة2012-70,232013األولأنثىالعراقٌةمحمد جلوب خلف هدىالعربٌة اللغةاآلداببغداد32

صباحٌة2012-69،362013الثانًأنثىالعراقٌةقادر شكور الدٌن نجم نغمالعربٌة اللغةاآلداببغداد33

صباحٌة2012-67،642013الثانًأنثىالعراقٌةالرحمن عبد هللا عبد طالب إٌناسالعربٌة اللغةاآلداببغداد34

صباحٌة2012-67,612013األولذكرالعراقٌةدبش بطً صاحب بسامالعربٌة اللغةاآلداببغداد35

صباحٌة2012-67,252013األولأنثىالعراقٌةحسٌن كردي أحمد دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد36

صباحٌة2012-66,892013األولأنثىالعراقٌةابراهٌم محمد حسٌن أزلالعربٌة اللغةاآلداببغداد37

صباحٌة2012-65،892013الثانًأنثىالعراقٌةعطٌة محمد رحٌم تقىالعربٌة اللغةاآلداببغداد38

صباحٌة2012-65،712013الثانًذكرالعراقٌةعودة علً حسن محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد39

صباحٌة2012-65،382013الثانًأنثىالعراقٌةصباح رحٌم تركً رغدالعربٌة اللغةاآلداببغداد40

صباحٌة2012-65،222013الثانًذكرالعراقٌةمزعل ناٌف حاتم سالمالعربٌة اللغةاآلداببغداد41

صباحٌة2012-65،112013الثانًذكرالعراقٌةعباس الحسٌن عبد جلٌل منٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد42

صباحٌة2012-65,672013األولأنثىالعراقٌةعلً عبد صدام إٌفانالعربٌة اللغةاآلداببغداد43

صباحٌة2012-65,072013األولأنثىالعراقٌةعلً المجٌد عبد قاسم هندالعربٌة اللغةاآلداببغداد44

صباحٌة2012-63,422013االولذكرالعراقٌةخشان شبٌل اللطٌف عبد الجلٌل عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد45

صباحٌة2012-62،352013الثانًأنثىالعراقٌةعلوان حسٌن حمدي حنانالعربٌة اللغةاآلداببغداد46

صباحٌة2012-62،112013الثانًأنثىالعراقٌةعباس فاضل فؤاد هدىالعربٌة اللغةاآلداببغداد47

صباحٌة2012-62,432013األولأنثىالعراقٌةساجت مجلً كرٌم هالةالعربٌة اللغةاآلداببغداد48

صباحٌة2012-61،962013الثانًذكرالعراقٌةهللا عبد حسٌن حمٌد عالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد49

صباحٌة2012-61،792013الثانًذكرالعراقٌةفرج أحمد محمد عمرالعربٌة اللغةاآلداببغداد50
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صباحٌة2012-61،072013الثانًأنثىالعراقٌةهاشم جابر علً نورسالعربٌة اللغةاآلداببغداد51

صباحٌة2012-60،512013الثانًأنثىالعراقٌةعلً مهدي كرٌم أطٌافالعربٌة اللغةاآلداببغداد52

صباحٌة2012-60،272013الثانًذكرالعراقٌةالجبار عبد طه قٌس عمرالعربٌة اللغةاآلداببغداد53

صباحٌة2012-59،822013الثانًذكرالعراقٌةعلً حمدان إبراهٌم أنورالعربٌة اللغةاآلداببغداد54

صباحٌة2012-59،62013الثانًأنثىالعراقٌةمهدي هادي فاضل بسمةالعربٌة اللغةاآلداببغداد55

صباحٌة2012-58،942013الثانًأنثىالعراقٌةمولى جابر كامل أمانًالعربٌة اللغةاآلداببغداد56

صباحٌة2012-58،522013الثانًذكرالعراقٌةداود جواد عارف ٌوسفالعربٌة اللغةاآلداببغداد57

صباحٌة2012-58،432013الثانًأنثىالعراقٌةمجٌد سلمان مجٌد آمنةالعربٌة اللغةاآلداببغداد58

صباحٌة2012-57،842013الثانًذكرالعراقٌةداود جاسم عالء مصطفىالعربٌة اللغةاآلداببغداد59

صباحٌة2012-57،282013الثانًأنثىالعراقٌةالكرٌم عبد حسن عماد رسلالعربٌة اللغةاآلداببغداد60


