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2005-78.962004االولانثىعراقٌةمهدي صالح حالالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد21
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2005-73.112004االولذكرعراقًسلمان داود عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد38
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2005-70.772004االولذكرعراقًاحمد محمد عدنانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد52

2005-70.612004الثانًذكرعراقًحٌدر الدٌن بهاء سالمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد53

2005-70.522004االولانثىعراقٌةاحمد محمد سجىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد54

2005-69.752004االولذكرعراقًجبار خالد اسامةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد55

2005-69.752004االولذكرعراقًمحمد هللا مال لؤيالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد56

2005-692004االولذكرعراقًاحمد صالح محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد57

2005-68.682004االولذكرعراقًصادق جعفر مثنىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد58

2005-68.332004االولذكرعراقًضاحً محمد سعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد59

2005-68.252004االولذكرعراقًفٌاض عبد مجباسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد60

2005-68.232004االولذكرعراقًمنصور احمد هللا عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد61
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2005-66.782004االولانثىعراقٌةمخلف ماجد هللا هبةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد70
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