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2007-93.172006االولذكرعراقًكوران نوري زاناالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد1

2007-93.152006االولانثىعراقٌةمحمود أمٌن زرٌانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد2

2007-90.142006االولذكرعراقًمحمود علٌوي محمودالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد3

2007-89.862006االولانثىعراقٌةهللا عبد محمد آمنةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد4

2007-89.22006االولانثىعراقٌةحسن سامً بٌداءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد5

2007-85.292006االولذكرعراقًفرحان كاظم جوادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد6

2007-85.192006االولذكرعراقًهللا عبد محمد احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد7

2007-84.462006االولذكرعراقًعبٌد مصطفى خالدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد8

2007-84.162006االولذكرعراقًاحمد عثمان جمٌلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد9

2007-84.12006االولذكرعراقًهللا عبد جهاد صباحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد10

2007-82.922006االولذكرعراقًصالح علوان احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد11

2007-82.842006االولذكرعراقًحسن عباس رعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد12

2007-82.442006االولذكرعراقًرشٌد هللا عبد فتاحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد13

2007-80.042006االولذكرعراقًعلً محمد الدٌن عالءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد14

2007-79.972006االولذكرعراقًسهٌل حسٌن علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد15

2007-79.472006االولذكرعراقًهللا عبد حمد صالحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد16

2007-79.342006االولذكرعراقًهللا عبد صدٌق سورانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد17

2007-79.272006االولذكرعراقًحسن سعٌد عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد18

2007-78.352006االولذكرعراقًفتاح امٌن كمالالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد19

2007-77.82006االولذكرعراقًفرج غفور شكرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد20

2007-77.382006االولذكرعراقًطاهر ٌاسٌن طهالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد21

2007-77.352006االولذكرعراقًرشٌد خلٌل كامٌرانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد22

2007-76.712006االولذكرعراقًمحمد صالح ادرٌسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد23

2007-76.662006االولانثىعراقٌةتوفٌق محمد كولباغالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2007-75.782006الثانًذكرعراقًكاظم محمد عديالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد25

2007-75.592006االولذكرعراقًهللا عبد خالد صباحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد26

2007-75.352006الثانًانثىعراقٌةمحل الكرٌم عبد فلايرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد27

2007-75.092006االولانثىعراقٌةحمه كاكة باسمةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد28

2007-74.872006االولذكرعراقًاسماعٌل محمد احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد29

2007-74.852006االولذكرعراقًصالح ٌسن ئاسوالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد30

2007-74.762006االولانثىعراقٌةلفتة خلف اخالصالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد31

2007-73.542006االولذكرعراقًحسن جبار الحسٌن عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد32

2007-73.532006االولذكرعراقًصالح حمه بكر ابو نوزادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد33

2007-73.132006االولذكرعراقًهللا عبد كرٌم بو باالنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد34

2007-72.462006االولذكرعراقًحمادي مهدي ثابتالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد35

2007-71.972006االولذكرعراقًهللا عبد جمٌل جلٌلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد36

2007-71.592006االولذكرعراقًصالح حسٌن عالءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد37

2007-71.352006االولانثىعراقٌةفرج اسماعٌل افتخارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد38

2007-71.082006االولذكرعراقًعزٌز كاكه بابا بكرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد39

2007-70.472006االولانثىعراقٌةالرحٌم عبد محمد شلٌرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد40

2007-70.22006االولذكرعراقًامٌن حمه عمر علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد41

2007-70.062006االولانثىعراقٌةحسن رافع ٌسرىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد42

2007-69.462006االولذكرعراقًصوفً حسن الدٌن نجمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد43

2007-68.962006االولانثىعراقٌةكامل القادر عبد أمٌرةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد44

2007-68.652006االولذكرعراقًحسن حسٌن مرٌوانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد45

2007-68.212006االولذكرعراقًصدٌق عزت به نهالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد46

2007-67.932006االولانثىعراقٌةجبار هللا عبد زٌانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد47

2007-67.92006االولذكرعراقًطه الرحمن عبد عمرانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2007-67.732006االولذكرعراقًسالمة عابد تحسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد49

2007-67.022006االولذكرعراقًمحمد خضٌر الحلٌم عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد50

2007-66.682006االولذكرعراقًعلً جمٌل الرحمن عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد51

2007-66.552006الثانًذكرعراقًعلً حمه احمد نوزادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد52

2007-66.282006الثانًذكرعراقًعٌسى خمٌس محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد53

2007-66.152006االولذكرعراقًحامد محمد وت رٌكهالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد54

2007-65.672006االولذكرعراقًالرحمن عبد مارف سامانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد55

2007-65.462006االولذكرعراقًمحمد عثمان سروةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد56

2007-65.342006االولانثىعراقٌةعبد زٌدان نعمتالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد57

2007-64.972006االولانثىعراقٌةمحمد صدٌق خوش دلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد58

2007-64.022006الثانًذكرعراقًحمد محمد مثنىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد59

2007-63.832006االولذكرعراقًقادر لطٌف بشتٌوانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد60

2007-63.732006االولذكرعراقًحسٌن الحمٌد عبد رٌاضالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد61

2007-63.412006االولذكرعراقًالدٌن عز القادر عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد62

2007-63.192006الثانًانثىعراقٌةمحمود هللا عبد أنٌسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد63

2007-62.632006االولذكرعراقًهللا عبد محمد هاديالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد64

2007-62.182006االولذكرعراقًالدٌن نجم ماجدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد65

2007-62.172006االولذكرعراقًبرزو حسٌن ابراهٌمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد66

2007-62.032006االولانثىعراقٌةتوفٌق رفٌق خواز دلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد67

2007-61.982006االولانثىعراقٌةاحمد حاتم فاطمةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد68

2007-61.842006االولانثىعراقٌةمحمد جاسم قٌسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد69

2007-61.672006الثانًذكرعراقًصدٌق سٌركول مظفرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد70

2007-61.42006االولذكرعراقًقادر جالل حسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد71

2007-60.192006الثانًذكرعراقًمصبح زٌدان علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2007-60.162006االولذكرعراقًعلً بكر ابو سلمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد73

2007-59.582006الثانًذكرعراقًحمد محً فالح محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد74

2007-59.552006االولذكرعراقًمحمد توفٌق جمالالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد75

2007-59.442006االولذكرعراقًالرحمن عبد القادر عبد عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد76

2007-58.782006االولذكرعراقًحمد كرٌم نٌازالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد77

2007-58.682006الثانًذكرعراقًكرٌم محمد اومٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد78

2007-58.452006االولذكرعراقًالدٌن نجم عثمان فٌصلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد79

2007-57.942006االولذكرعراقًاسماعٌل حمد عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد80

2007-57.652006االولانثىعراقٌةعمر سلٌم ساكنةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد81

2007-572006الثانًذكرعراقًاحمد قادر عدنانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد82

2007-56.532006الثانًذكرعراقًأمٌن حمه احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد83

2007-55.392006االولذكرعراقًحمد كامل بوكانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد84

2007-54.312006الثانًذكرعراقًمسٌر علً محسنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد85


