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2000-87.861999اولذكرعراقًهللا عبد حسٌن علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

2000-86.811999اولانثىعراقٌةخلف هللا عبد نهلةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

2000-86.721999اولانثىعراقٌةاحمد سالم كوثرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

2000-85.971999اولانثىعراقٌةٌحٌى االمٌر عبد رواءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

2000-85.051999اولانثىعراقٌةجواد سلمان كوثرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

2000-82.571999اولذكرعراقًالجبار عبد اٌادالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

2000-81.941999اولانثىعراقٌةشاكر الكرٌم عبد اسراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

2000-81.051999اولانثىعراقٌةعزال نهلةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

2000-79.271999اولانثىعراقٌةحسن لطٌف شذىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

2000-79.161999اولانثىعراقٌةحمٌد احمد نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

2000-78.951999اولذكرعراقًشكر هللا عبد فاروقالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

2000-78.781999اولذكرعراقًخلف هوٌدي ادهامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

2000-78.651999اولانثىعراقٌةخضٌر علً نجالءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

2000-78.351999اولانثىعراقٌةجمعة ناطق امنهالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

2000-78.281999اولذكرعراقًلطٌف غازي علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

2000-78.051999اولانثىعراقٌةجباره محمد انفالالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16

2000-76.81999اولذكرعراقًعارف هاشم محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

2000-76.021999اولانثىعراقٌةحسٌن علً بشرىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

2000-75.511999اولانثىعراقٌةحدٌب محمد سناءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

2000-74.771999اولانثىعراقٌةحسٌن محمد زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

2000-74.411999اولانثىعراقٌةخشن ابراهٌم زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

2000-74.391999اولانثىعراقٌةوحٌد كرٌم ابتسامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

2000-74.231999ثانًانثىعراقٌةجابر قٌس مهاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23

2000-74.041999اولذكرعراقًذٌاب حامد ذٌابالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد24
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2000-73.921999اولانثىعراقٌةصباح نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد25

2000-73.761999اولانثىعراقٌةسلمان وهٌب مهاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد26

2000-73.381999اولانثىعراقٌةجواد محمود مابالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد27

2000-73.31999اولذكرعراقًالكرٌم عبد موسى مٌثمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد28

2000-72.561999اولذكرعراقًعبود احمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد29

2000-71.451999اولانثىعراقٌةسبع محمود هندالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد30

2000-71.441999اولانثىعراقٌةالجبار عبد نجاح سحرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد31

2000-71.411999اولانثىعراقٌةالرضا عبد مهدي ازهارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد32

2000-71.031999اولذكرعراقًاسماعٌل نوري مروانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد33

2000-711999اولانثىعراقٌةتقً محمد حمٌد زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد34

2000-70.991999اولانثىعراقٌةعطٌة محمد مهاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد35

2000-70.971999اولانثىعراقٌةمعال كاظم سهامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد36

2000-70.781999اولانثىعراقٌةحسن عباس بادٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد37

2000-70.171999ثانًذكرعراقًخلف محمد صالح رٌاضالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد38

2000-69.831999اولانثىعراقٌةعبد حمزة رغدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد39

2000-69.811999اولذكرعراقًصبحً محمد ثامرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد40

2000-69.631999اولانثىعراقٌةفرحان سبهان االءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد41

2000-69.451999ثانًانثىعراقٌةمحمود مهدي ضمٌاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد42

2000-69.31999اولانثىعراقٌةالجبار عبد مٌسونالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد43

2000-69.081999اولذكرعراقًصالح هللا عبد محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد44

2000-68.881999اولانثىعراقٌةٌاسر ناصر اٌناسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد45

2000-68.241999اولذكرعراقًوٌس احمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد46

2000-68.121999اولانثىعراقٌةحسٌن فٌصل اخالصالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد47

2000-68.121999اولانثىعراقٌةفٌصل محمد عذراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2000-67.781999اولانثىعراقٌةرحٌم نسٌانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد49

2000-67.461999اولانثىعراقٌةجاسم عون دالٌاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد50

2000-67.131999اولانثىعراقٌةسمٌر كاظم ختامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد51

2000-66.991999اولانثىعراقٌةعبد صبري نجالءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد52

2000-66.911999اولانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم انتصارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد53

2000-66.731999ثانًانثىعراقٌةجاسم الوهاب عبد زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد54

2000-66.661999ثانًذكرعراقًقادر رحمن عدنانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد55

2000-66.581999اولانثىعراقٌةمحمد حازم سجىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد56

2000-66.221999اولانثىعراقٌةبادي صدام جمٌلةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد57

2000-66.211999اولانثىعراقٌةحمدون عمران سجىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد58

2000-66.071999اولذكرعراقًسعٌد قاسم محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد59

2000-65.991999اولانثىعراقٌةسمٌر هندالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد60

2000-65.831999اولانثىعراقٌةهللا عبد حامد شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد61

2000-65.761999اولانثىعراقٌةمحسن حمادي رناالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد62

2000-65.651999اولذكرعراقًٌوسف العزٌز عبد شاكرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد63

2000-65.641999ثانًانثىعراقٌةكاظم محمد علٌاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد64

2000-65.471999اولانثىعراقٌةحسٌن هاشم هدٌلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد65

2000-65.31999ثانًانثىعراقٌةجمعة جواد برٌفانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد66

2000-65.261999اولانثىعراقٌةاالمٌر عبد كوثرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد67

2000-64.941999اولانثىعراقٌةهكور علً زهرةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد68

2000-64.881999اولانثىعراقٌةحاجم عباس اسراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد69

اولانثىعراقٌةزٌدان قاسم فداءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد70
 مهدي ازهار

الرضا عبد
1999-2000

2000-64.311999اولانثىعراقٌةعباس حكمت بصائرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد71

2000-64.271999اولانثىعراقٌةعلً محٌسن لقاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد72
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2000-64.061999اولذكرعراقٌةخزعل هناءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد73

2000-64.041999اولانثىعراقٌةحمٌد عباس اطٌافالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد74

2000-63.981999اولانثىعراقٌةجٌنً محسن سناءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد75

2000-63.581999ثانًانثىعراقٌةناهً سلمان هناءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد76

2000-63.521999ثانًانثىعراقٌةمحمد جاسم الهامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد77

2000-63.491999ثانًانثىعراقٌةبالسم محمد فاتنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد78

2000-62.761999اولذكرعراقًعسكر الرضا عبد لؤيالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد79

2000-62.711999ثانًذكرعراقًهزبر كامل عصامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد80

2000-62.621999اولذكرعراقًالكرٌم عبد بشتوانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد81

2000-62.531999ثانًانثىعراقٌةموفق منىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد82

2000-62.471999اولانثىعراقٌةعباس مهدي ختامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد83

2000-62.211999اولانثىعراقٌةحسٌن محمد شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد84

2000-62.111999ثانًذكرعراقًطارش عبد فوازالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد85

2000-62.021999ثانًانثىعراقٌةسلمان محسن لمىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد86

2000-61.91999اولانثىعراقٌةهللا عبد سندسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد87

2000-61.681999ثانًانثىعراقٌةبالل احمد عبٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد88

2000-61.521999اولانثىعراقٌةمصلح كرٌم شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد89

2000-61.441999ثانًانثىعراقٌةزبون عدنان اشواقالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد90

2000-60.921999ثانًانثىعراقٌةموحان خدٌجةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد91

2000-60.881999ثانًذكرعراقًعلً محمد حسٌن علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد92

2000-60.761999اولذكرعراقًاحمد محمود ضرغامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد93

2000-60.721999ثانًذكرعراقًحمٌد الكرٌم عبد صدامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد94

2000-59.911999ثانًانثىعراقٌةالكرٌم عبد حمٌد زهرةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد95

2000-59.781999ثانًذكرعراقًكاظم ناصر موفقالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد96
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2000-59.251999ثانًانثىعراقٌةخلٌفة نوري جنانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد97

2000-58.541999ثانًانثىعراقٌةلطٌف محمود بٌداءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد98

2000-58.111999ثانًانثىعراقٌةعلً محمد بروٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد99

2000-56.431999ثانًانثىعراقٌةمزعل رسول حمدٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد100


