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صباح79,3772015/2014ًاألولانثىعراقٌةبولص توما ودٌع هندةالنفس علماآلداببغداد جامعة6
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صباح76,5292015/2014ًاألولانثىعراقٌةسعٌد الكرٌم عبد فٌصل بسمةالنفس علماآلداببغداد جامعة10
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صباح74,9712015/2014ًاألولانثىعراقٌةنجم حسن موفق اسراءالنفس علماآلداببغداد جامعة12
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صباح71,6092015/2014ًاألولانثىعراقٌةخلٌل مرتضى محمد نورالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباح71,3432015/2014ًاألولانثىعراقٌةحمد جالل صبري عتابالنفس علماآلداببغداد جامعة17
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صباح67,9782015/2014ًاألولانثىعراقٌةسلطان كرٌم علً فاطمةالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباح67,9482015/2014ًاألولذكرعراقًذٌاب اسماعٌل حقً قٌصرالنفس علماآلداببغداد جامعة28
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صباح60,7822015/2014ًاألولذكرعراقًعمٌش عبادي السالم عبد سٌفالنفس علماآلداببغداد جامعة57

صباح60,5042015/2014ًاألولانثىعراقٌةسلمان داّود سلمان ندىالنفس علماآلداببغداد جامعة58
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صباح60,4272015/2014ًاألولذكرعراقًمهدي خلٌل ثائر نجمالنفس علماآلداببغداد جامعة60

صباح60,3162015/2014ًاألولانثىعراقٌةهاشم جمعة سالم نورالنفس علماآلداببغداد جامعة61

صباح60,2612015/2014ًاألولانثىعراقٌةحسٌن علً احمد سجىالنفس علماآلداببغداد جامعة62

صباح60,2202015/2014ًاألولانثىعراقٌةمخلف جاسم عادل ورودالنفس علماآلداببغداد جامعة63

صباح60,2102015/2014ًاألولانثىعراقٌةحسن ناظم جهاد سماءالنفس علماآلداببغداد جامعة64

صباح59,8252015/2014ًاألولانثىعراقٌةالحمٌد عبد مجٌد فائز رندالنفس علماآلداببغداد جامعة65

صباح59,8022015/2014ًاألولذكرعراقًعبد كامل فاضل عمرالنفس علماآلداببغداد جامعة66
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صباح59,2712015/2014ًاألولذكرعراقًحسن الحسٌن عبد ابراهٌم عالءالنفس علماآلداببغداد جامعة69

صباح59,1042015/2014ًاألولانثىعراقٌةحسٌن علول حسن مروةالنفس علماآلداببغداد جامعة70

صباح58,1422015/2014ًاألولانثىعراقٌةعبٌد برهان سالم آٌاتالنفس علماآلداببغداد جامعة71

صباح58,1202015/2014ًاألولذكرعراقًمحمد جاسم علً محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة72

صباح57,8692015/2014ًاألولانثىعراقٌةحسن امٌن محمد جمال نورالنفس علماآلداببغداد جامعة73

صباح57.862015/2014ًاألولذكرعراقًرشم صادق صباح انورالنفس علماآلداببغداد جامعة74
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صباح58.9322015/2014ًالثانًذكرعراقٌةحمود هوٌدي علوان سعد النفس علماآلداببغداد جامعة3

صباح57.9342015/2014ًالثانًانثىعراقٌةمهدي حسن عظٌم نورسالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباح57.8162015/2014ًالثانًذكرعراقٌةمنصور حسٌن محمد وسامالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباح57.6782015/2014ًالثانًانثىعراقٌةمحمد فٌاض سالم سهىالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباح57.6322015/2014ًالثانًانثىعراقٌةفرحان ٌونس هللا عبد رغدالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباح57.352015/2014ًالثانًذكرعراقٌةمحٌسن كٌطان محسن حسامالنفس علماآلداببغداد جامعة8
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