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2004-93.92003االولانثىعراقٌةحسٌن علً نضالالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد1

2004-86.92003االولذكرعراقًمخلف هاشم مٌزالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد2

2004-86.562003االولذكرعراقًلفته معروف لفتهالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد3

2004-84.852003االولذكرعراقًطه اللطٌف عبد علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد4

2004-84.012003االولذكرعراقًمحمد فاضل صباحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد5

2004-82.972003االولذكرعراقًحسن دروٌش فؤادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد6

2004-82.752003االولذكرعراقًابراهٌم احمد عثمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد7

2004-82.52003االولذكرعراقًجاسم مصطفى علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد8

2004-82.422003االولذكرعراقًرشٌد محسن حسنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد9

2004-82.322003االولذكرعراقًخلٌل مجٌد بشارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد10

2004-82.032003االولذكرعراقًمشعل كرٌم عقٌلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد11

2004-81.592003االولذكرعراقًمهدي صالح حٌدرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد12

2004-81.422003االولذكرعراقًخلف طه ٌعربالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد13

2004-81.252003االولذكرعراقًحسٌن وسمً حمديالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد14

2004-81.092003االولذكرعراقًاحمد فاضل عٌسىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد15

2004-80.712003االولذكرعراقًحسٌن كاظم حامدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد16

2004-80.412003االولذكرعراقًعمر العزٌز عبد ولٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد17

2004-80.342003االولذكرعراقًقنبر صالح مهديالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد18

2004-79.862003االولذكرعراقًعرٌبً محمد مناضلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد19

2004-79.842003االولذكرعراقًشاحوذ الهادي عبد رافدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد20

2004-79.012003االولذكرعراقًحسن طه ٌاسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد21

2004-78.682003االولذكرعراقًهنٌدي فاضل جهادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد22

2004-78.522003االولذكرعراقًطالب نجٌب طارقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد23

2004-78.512003االولذكرعراقًشاطً شراد خلٌفةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2004-77.612003االولذكرعراقًعباس احمد حٌدرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد25

2004-77.492003االولذكرعراقًهللا عبد حامد صباحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد26

2004-77.32003االولذكرعراقًعبد حسٌن جاسمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد27

2004-77.182003االولذكرعراقًصالح سعدون قاسمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد28

2004-76.652003االولذكرعراقًلفته حسن جعفرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد29

2004-76.62003االولذكرعراقًفهٌد محمد ناٌفالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد30

2004-76.312003االولذكرعراقًخلف علٌوي صباحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد31

2004-75.942003االولذكرعراقًحمادي جاسم علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد32

2004-74.892003االولذكرعراقًمحمود عواد عبٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد33

2004-74.312003االولذكرعراقًهللا عبد ممدوح الفتاح عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد34

2004-74.162003االولذكرعراقًبدٌوي مشكور عامرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد35

2004-73.982003االولذكرعراقًالدٌن عز الدٌن نور ٌلمازالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد36

2004-73.792003االولذكرعراقًشوندي لزام غازيالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد37

2004-73.12003االولذكرعراقًحسٌن فٌصل توفٌقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد38

2004-73.042003االولذكرعراقًسلمان عٌدان فاروقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد39

2004-72.912003االولذكرعراقًابراهٌم وحٌد عدنانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد40

2004-72.172003االولذكرعراقًزٌدان محمد زٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد41

2004-71.982003االولانثىعراقًغرٌب جالل خولةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد42

2004-71.972003الثانًذكرعراقًذٌب محمد فتحً ولٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد43

2004-71.872003االولذكرعراقًعلً احمد نوريالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد44

2004-71.682003االولذكرعراقًجاسم كرٌم ساجدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد45

2004-71.62003الثانًذكرعراقًسعود عبد حازمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد46

2004-71.392003االولذكرعراقًخلف محمد جاسمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد47

2004-71.032003االولذكرعراقًحاجم ٌاسٌن عادلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2004-70.822003االولذكرعراقًكاظم احمد اسعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد49

2004-70.582003االولذكرعراقًمهدي خالد رعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد50

2004-70.542003االولذكرعراقًفٌاض علً خالدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد51

2004-70.412003االولانثىعراقٌةخلف موسى امٌنةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد52

2004-70.342003الثانًذكرعراقًالرحمن عبد صباح الرحمن عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد53

2004-69.882003االولذكرعراقًحمزة محمد هاشمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد54

2004-69.672003االولذكرعراقًعباس محمد ربٌع محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد55

2004-69.62003االولذكرعراقًعبد احمد حمٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد56

2004-69.542003الثانًذكرعراقًعبد زٌدان عادلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد57

2004-69.322003االولذكرعراقًحسٌن علً فاروقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد58

2004-69.252003الثانًذكرعراقًسعٌد محمد آراسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد59

2004-69.182003الثانًذكرعراقًصالح عودة ٌحٌىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد60

2004-68.722003االولذكرعراقًعلً حسن قاسمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد61

2004-68.452003االولذكرعراقًمحمد عبود ٌاسرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد62

2004-68.362003الثانًذكرعراقًجاسم الكرٌم عبد رشٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد63

2004-68.252003االولذكرعراقًخضر قادر اسماعٌلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد64

2004-68.252003االولذكرعراقًمحمود جبار عثمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد65

2004-68.072003االولذكرعراقًتوفٌق علً رائدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد66

2004-67.12003الثانًذكرعراقًعلوان فاضل اركانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد67

2004-66.92003الثانًذكرعراقًهللا عبد لطٌف صباحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد68

2004-66.782003الثانًذكرعراقًغضبان الرحمن عبد علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد69

2004-66.762003االولذكرعراقًجواد حمٌد براءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد70

2004-66.432003االولذكرعراقًخمٌس نافع منصورالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد71

2004-66.352003االولذكرعراقًداود حمدان االله عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2004-66.142003االولذكرعراقًضٌدان نواف فائزالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد73

2004-66.132003االولذكرعراقًشكر حمٌد غسانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد74

2004-66.062003االولذكرعراقًحسن مشعل احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد75

2004-662003االولذكرعراقًهللا عبد محمد هللا عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد76

2004-65.62003الثانًذكرعراقًعبٌد زٌد حسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد77

2004-65.222003االولانثىعراقٌةراضً هادي رجاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد78

2004-65.152003االولذكرعراقًعبد حسٌن حسنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد79

2004-64.992003االولذكرعراقًجمٌل كاظم عمادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد80

2004-64.962003الثانًذكراردنًرٌاض محمد بشارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد81

2004-64.792003االولذكرعراقًصالح احمد طالبالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد82

2004-64.742003االولذكرعراقًصالح محمد مرادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد83

2004-64.662003الثانًذكرعراقًردٌف فوزي ٌاسرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد84

2004-64.22003الثانًذكرعراقًكركز ابراهٌم صباحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد85

2004-63.792003الثانًذكرعراقًصالح فرحان العبد كرٌمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد86

2004-63.592003الثانًذكرعراقًمعطً حسن محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد87

2004-63.022003الثانًذكرعراقًحمٌد خضٌر خلٌلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد88

2004-62.792003االولذكرعراقًمحمود هللا عبد ٌوسفالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد89

2004-62.462003الثانًذكرعراقًمحمد عبد احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد90

2004-62.442003الثانًذكرعراقًعلً محمد عباسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد91

2004-62.32003الثانًذكرعراقًحسن سلمان عمادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد92

2004-62.192003االولذكرعراقًحسٌن عماش خلدونالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد93

2004-61.872003الثانًذكرعراقًمحمد الجبار عبد علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد94

2004-61.862003الثانًذكرعراقًفزح رخت معروفالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد95

2004-61.562003الثانًذكرعراقًشٌاع علً مهندالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد96
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2004-61.182003الثانًذكرعراقًعاٌف نصٌر الرحمن عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد97

2004-61.082003الثانًذكرعراقًبارود االمٌر عبد راجحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد98

2004-59.82003الثانًانثىعراقٌةهللا عبد الباري عبد زٌنبالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد99

2004-58.622003الثانًذكرعراقًحسٌن علً ساريالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد100

2004-54.092003االولانثىعراقًخضر عباس سمٌةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد101


