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2007-93.922006االولانثىعراقٌةحسٌن حسن هتاوالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد1

2007-91.272006االولانثىعراقٌةعلوان هاشم براءةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد2

2007-86.992006االولانثىعراقٌةحامد علً روشناالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد3

2007-84.892006االولانثىعراقٌةاحمد قصً بشرىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد4

2007-83.692006االولانثىعراقٌةحسن قاسم رناالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد5

2007-82.832006االولانثىعراقٌةفاضل عباس أمنةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد6

2007-82.752006االولانثىعراقٌةمحمد جاسم اٌمانالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد7

2007-82.032006االولانثىعراقٌةحسٌن عٌسى ٌثربالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد8

2007-81.142006االولانثىعراقٌةبهلول حسن زهراءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد9

2007-80.842006االولذكرعراقًفاضل علً محمد سٌفالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد10

2007-80.572006االولانثىعراقٌةصالح حمه علً محتابالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد11

2007-80.522006االولانثىعراقٌةجاسم فاضل إٌفانالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد12

2007-80.252006الثانًذكرعراقًالكرٌم عبد حمد محمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد13

2007-78.082006االولانثىعراقٌةعبود علً رغدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد14

2007-782006االولانثىعراقٌةكاظم مهدي اخالصالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد15

2007-75.652006االولانثىعراقٌةعواد الستار عبد ضحىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد16

2007-75.542006االولانثىعراقٌةرحٌم علً لمٌعةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد17

2007-74.942006االولانثىعراقٌةرحٌم هللا عبد زٌتونةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد18

2007-72.542006االولانثىعراقٌةسكران الحسٌن عبد سهاالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد19

2007-72.372006االولانثىعراقٌةمهدي كاظم زٌنبالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد20

2007-72.32006االولذكرعراقًمحمد غانم قصًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد21

2007-71.92006االولانثىعراقٌةخلٌل صباح نورالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد22

2007-71.052006االولذكرعراقًعبٌد مخلف قاسمالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد23

2007-70.82006الثانًانثىعراقٌةجاسم محمد علٌاءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2007-70.482006االولذكرعراقًالعواد عبد احمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد25

2007-70.392006االولانثىعراقٌةحٌدر جمعة إلهامالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد26

2007-70.052006االولانثىعراقٌةخماس ثامر سرابالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد27

2007-69.992006االولذكرعراقًمحمد الرزاق عبد رامًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد28

2007-69.682006االولذكرعراقًالعزٌز عبد عصام ٌاسرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد29

2007-69.42006االولانثىعراقٌةمحمود كامل عبٌرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد30

2007-69.182006االولانثىعراقٌةشاكر محمود زٌنةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد31

2007-67.772006الثانًانثىعراقٌةمجٌد صدٌق شٌالنالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد32

2007-67.482006الثانًذكرعراقًحسٌن فٌصل حسامالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد33

2007-66.822006الثانًانثىعراقٌةكاظم عناد لٌلىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد34

2007-66.672006الثانًانثىعراقٌةكزار فنجان حنانالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد35

2007-65.722006االولذكرعراقًعباس جواد حسٌنالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد36

2007-65.282006الثانًانثىعراقٌةهرٌش هادي انتصارالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد37

2007-65.032006االولانثىعراقٌةكاظم قحطان رغدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد38

2007-63.72006الثانًانثىعراقٌةرضا شمسً زٌنبالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد39

2007-62.282006الثانًانثىعراقٌةمحمود عالء نورالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد40

2007-61.972006االولانثىعراقٌةكٌطان سامً رغدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد41

2007-61.942006االولذكرعراقًٌاسٌن وهٌب حاتمالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد42

2007-61.872006الثانًانثىعراقٌةمزٌد صبري زٌنبالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد43

2007-61.822006االولانثىعراقٌةحسٌن سعد رفاهالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد44

2007-61.652006الثانًذكرعراقًفرحان محمود احمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد45

2007-61.312006االولذكرعراقًاحمد رضا عدنانالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد46

2007-60.82006الثانًذكرعراقًسوٌدان علً حسٌنالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد47

2007-60.22006االولذكرعراقًخلف ٌاسٌن زٌادالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2007-59.732006الثانًانثىعراقٌةكامل ابراهٌم الندى قطرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد49

2007-59.592006الثانًانثىعراقٌةجواد محمد بشرىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد50

2007-59.362006الثانًذكرعراقًٌوسف ثامر فراسالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد51

2007-57.912006الثانًانثىعراقٌةرشٌد محمد سجاالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد52

2007-57.512006االولذكرعراقًمهدي عبود حمزةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد53

2007-57.032006الثانًانثىعراقٌةعلٌوي محمد رحابالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد54

2007-57.032006الثانًانثىعراقٌةمحمد قاسم لقاءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد55

2007-56.922006الثانًذكرعراقًابراهٌم كرٌم محمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد56

2007-56.782006الثانًذكرعراقًبسٌم منصور منقذالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد57

2007-56.652006الثانًذكرعراقًخالد ولً اٌادالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد58

2007-55.722006الثانًذكرفلسطٌنًكمال محمد عمرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد59

2007-55.662006الثانًانثىعراقٌةخنٌاب عبٌد بشرىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد60

2007-53.992006الثانًذكرعراقًرمضان مهدي محمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد61

2007-51.772006الثانًذكرعراقًالرزاق عبد شوكت عالءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد62


