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2001-90.882000اولانثىعراقٌةحسٌن الكرٌم عبد شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

2001-87.822000اولانثىعراقٌةفاروق كلثوم امالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

2001-87.762000اولذكرفلسطٌنًعلً اللطٌف عبد سائدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

2001-87.322000اولانثىعراقٌةخضٌر احمد زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

2001-87.232000اولانثىعراقٌةالرزاق عبد زكً رقٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

2001-85.752000اولانثىعراقٌةبدٌوي منجل اخالصالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

2001-85.552000اولانثىعراقٌةجاسم عبٌد نضالالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

2001-84.422000اولانثىعراقٌةنعمة الستار عبد شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

2001-84.132000اولانثىعراقٌةجاسم نصٌف منالالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

2001-83.352000اولانثىعراقٌةناجً خزعل رناالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

2001-83.182000اولانثىعراقٌةعلً محمد جاسم اٌمانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

2001-82.982000اولانثىعراقٌةحسٌن كاظم هٌفاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

2001-82.162000اولانثىعراقٌةابراهٌم احمد هدىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

2001-82.122000اولانثىعراقٌةجاسم المهدي عبد جمانةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

2001-81.912000اولانثىعراقٌةحٌدر عبٌد انفاقالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

2001-81.112000اولذكرعراقًجاسم كرٌم طارقالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16

2001-80.242000اولذكرعراقًٌوسف العزٌز عبد مسعودالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

2001-79.442000اولانثىعراقٌةرحمن رفعت فاطمةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

2001-78.632000اولانثىعراقٌةهونً جبار هدٌلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

2001-78.62000اولانثىعراقٌةمحسن كاظم نازكالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

2001-78.52000اولانثىعراقٌةحسٌن عادل لقاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

2001-78.452000اولذكرعراقًكاظم فٌصل عمارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

2001-77.322000اولذكرعراقًحسن القادر عبد فارسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23

2001-77.162000اولانثىعراقٌةحسٌن شعبان شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد24
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2001-76.42000اولانثىعراقٌةخدٌر مطر جنانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد25

2001-76.052000اولذكرعراقًساٌر اسماعٌل رباحالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد26

2001-75.382000اولانثىعراقٌةزوٌد هاشم مٌادةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد27

2001-74.952000اولذكرعراقًخلف مسٌر ابراهٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد28

2001-74.422000اولانثىعراقٌةبدٌوي حسٌن رناالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد29

2001-74.272000اولذكرعراقًحمزة علً خالدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد30

2001-72.662000اولذكرعراقًمحمد فاضل قصًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد31

2001-72.382000اولانثىعراقٌةكاظم علً نجوانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد32

2001-72.362000اولانثىعراقٌةطه الوهاب عبد وقارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد33

2001-72.272000اولذكرعراقًطه سعد رعدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد34

2001-72.092000اولانثىعراقٌةالرحمن عبد مٌادةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد35

2001-71.992000اولانثىعراقٌةجعفر نوري سناءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد36

2001-70.62000اولانثىعراقٌةسرحان ذٌاب نغمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد37

2001-70.442000اولانثىعراقٌةابراهٌم لطٌف ورودالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد38

2001-69.332000ثانًانثىعراقٌةمدٌر جرٌان نٌزكالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد39

2001-69.252000اولذكرعراقًحسٌن كرٌم محمودالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد40

2001-69.032000اولانثىعراقٌةمجٌد رشٌد هوٌداالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد41

2001-68.972000اولانثىعراقٌةمصطفى عمران لٌلىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد42

2001-68.822000اولانثىعراقٌةالجبار عبد نضالالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد43

2001-68.692000ثانًذكرعراقًغاٌب مسعود رافدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد44

2001-68.662000اولذكرعراقًحسٌن فرحان محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد45

2001-68.12000اولانثىعراقٌةحبٌب عزٌز اسراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد46

2001-68.072000ثانًذكرعراقًجنٌح عبد احمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد47

2001-67.822000ثانًذكرعراقًفارس علً الرحمن عبدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2001-67.172000اولذكرعراقًٌحٌى ثابت حسانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد49

2001-66.432000اولذكرعراقًمجبل سلٌمان محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد50

2001-66.042000ثانًذكرعراقًصالح مهدي عامرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد51

2001-65.382000ثانًانثىعراقٌةالنبً عبد نجالءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد52

2001-65.32000ثانًذكرعراقًجواد صبري اٌمنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد53

2001-65.22000اولانثىعراقٌةحسٌن عودة عذراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد54

2001-64.882000اولذكرعراقًحمد ٌاسٌن محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد55

2001-64.642000ثانًذكرعراقًحمودي خماس منعمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد56

2001-64.632000اولانثىعراقٌةمطرود ابراهٌم مهاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد57

2001-64.292000ثانًانثىعراقٌةهللا عبد كاك املالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد58

2001-64.212000اولانثىعراقٌةعلً عطٌه زٌنةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد59

2001-62.962000اولذكرعراقًحماد علً حسٌن صدامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد60

2001-62.672000ثانًذكرعراقًهانً اركانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد61

2001-62.422000اولذكرعراقًاحمد وهٌب عدنانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد62

2001-62.162000ثانًانثىعراقٌةقدوري عمران كوثرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد63

2001-61.732000ثانًذكرعراقًكرٌم صدٌق داراالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد64

2001-61.282000ثانًذكرعراقًاحمد نوري صفاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد65

2001-61.182000اولذكرعراقًنوري خالد ولٌدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد66

2001-60.882000ثانًانثىعراقٌةمرتضى عالء منىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد67

2001-60.712000ثانًذكرعراقًمهدي احمد معاذالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد68

2001-60.672000ثانًانثىعراقٌةكرٌم مال احمد شٌالنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد69

2001-60.392000اولذكرعراقًمحمد رحٌم حسٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد70

2001-58.982000اولذكرعراقًفرحان محمد هٌثمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد71

2001-58.982000ثانًذكرعراقًعاشور فرحان حسٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد72
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2001-58.82000ثانًذكرعراقًحمادي سعدي معمرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد73

2001-58.282000اولذكرعراقًٌعقوب جاسم محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد74

2001-57.812000اولذكرعراقًاحمد شهاب ٌاسرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد75

2001-57.422000ثانًذكرعراقًجاسم هللا عبد محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد76

2001-56.832000ثانًذكرعراقًتوفٌق اسماعٌل حقًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد77

2001-56.542000ثانًذكرعراقًتوفٌق سلٌم العلٌم عبدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد78


