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2003-93.372002األولذكرعراقًحمٌد ٌوسف قتٌبةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد1

2003-88.272002األولأنثىعراقٌةمحمد عقٌل بركةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد2

2003-87.522002األولأنثىعراقٌةمهدي عواد اٌالفالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد3

2003-86.272002األولأنثىعراقٌةطه احمد هبهالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد4

2003-84.872002األولذكرعراقًحمٌد رحمن بكرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد5

2003-83.532002األولذكرعراقًعاٌش حسٌن قاسمالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد6

2003-83.522002األولأنثىعراقٌةعلً سلٌمان ابتهاجالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد7

2003-83.152002األولذكرعراقًسبع محمود مهندالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد8

2003-82.832002األولذكرعراقًصبار تٌسٌرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد9

2003-82.812002األولأنثىعراقٌةعلً سلٌمان ابتهالالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد10

2003-81.812002األولأنثىعراقٌةصابر خلف رقٌةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد11

2003-79.252002األولأنثىعراقٌةمحمد جاسم آٌاتالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد12

2003-78.672002األولأنثىعراقٌةعلٌوي عزٌز اسراءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد13

2003-78.222002األولذكرعراقًعوده محمد الرزاق عبدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد14

2003-77.492002األولأنثىعراقٌةسوٌدان هادي لقاءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد15

2003-76.212002األولأنثىعراقٌةرحٌم عصام شٌماءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد16

2003-76.022002األولأنثىعراقٌةدحام عبد سحرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد17

2003-75.752002األولذكرعراقًصلبً هللا عبد رأفتالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد18

2003-74.82002األولذكرعراقًعباس جبر ربٌعالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد19

2003-73.932002األولأنثىعراقٌةطاهر رحٌم ازهارالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد20

2003-73.082002األولأنثىعراقٌةالسادة عبد طارق رناالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد21

2003-72.112002األولأنثىعراقٌةعوض علً سلمىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد22

2003-71.172002األولذكرعراقًحمادي عباس محمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد23

2003-70.172002األولأنثىعراقٌةعٌدان تركً ساجدةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2003-70.12002األولأنثىعراقٌةمهدي عواد زهٌر الهامالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد25

2003-68.92002األولذكرعراقًالوهاب عبد حكمت علًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد26

2003-68.572002األولذكرعراقًكاظم ٌاسر رسولالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد27

2003-68.452002األولذكرعراقًحسٌن احمد حسن فالحالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد28

2003-68.342002األولأنثىعراقٌةالوهاب عبد انسامالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد29

2003-67.822002األولأنثىعراقٌةمحمد قاسم رغدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد30

2003-67.62002األولأنثىعراقٌةالرضا عبد انتصارالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد31

2003-67.542002األولذكرعراقًعباس احمد واثقالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد32

2003-67.442002األولأنثىعراقٌةعلً حاتم رؤىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد33

2003-67.392002األولأنثىعراقٌةطراد علً افراحالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد34

2003-67.272002الثانًذكرعراقًاسماعٌل محمود قٌسالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد35

2003-66.732002األولذكرعراقًحنش محمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد36

2003-66.712002األولأنثىعراقٌةعبد شاكر ابتهالالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد37

2003-66.632002األولذكرعراقًفراس محمد عامرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد38

2003-66.292002األولأنثىعراقٌةالرزاق عبد اسراءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد39

2003-66.072002األولذكرعراقًكاظم جواد ضرغامالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد40

2003-65.82002الثانًأنثىعراقٌةهللا عبد راضً سحرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد41

2003-65.712002الثانًذكرعراقًحسن سلمان محمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد42

2003-65.352002األولأنثىعراقٌةجمٌل الكرٌم عبد سجىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد43

2003-64.172002األولأنثىعراقٌةابراهٌم خلٌل زهراءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد44

2003-63.672002األولذكرعراقًمحمد اللطٌف عبد محمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد45

2003-63.252002الثانًذكرعراقًعبد حمودي حازمالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد46

2003-63.222002الثانًأنثىعراقٌةعسكر الرضا عبد اعتمادالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد47

2003-63.082002األولأنثىعراقٌةجاسم حمادي احالمالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2003-62.882002األولذكرعراقًشكر محمد اٌادالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد49

2003-62.082002األولذكرعراقًابراهٌم سعٌد احمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد50

2003-62.062002األولذكرعراقًمحمد خلف صهٌبالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد51

2003-61.022002الثانًذكرعراقًعجرش فزع منذرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد52

2003-60.682002األولأنثىعراقٌةصالح مرعً سلمان سحرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد53

2003-60.432002األولذكرعراقًنافع سامً مصطفىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد54

2003-58.932002الثانًأنثىعراقٌةالكاظم عبد منتهىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد55

2003-58.732002الثانًذكرعراقًعلً نور الٌاس ثائرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد56

2003-58.382002الثانًأنثىعراقٌةحمٌد الوهاب عبد زٌنبالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد57

2003-57.742002الثانًأنثىعراقٌةحسٌن قاسم اسراءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد58

2003-56.342002الثانًأنثىعراقٌةلطٌف صالح آسوالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد59


