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2008-91.52007االولذكرعراقًحمزة هاشم لٌثالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد1

2008-90.122007االولانثىعراقٌةنعمة حسٌن هٌفاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد2

2008-88.572007االولذكرعراقًبحر مطر سرحانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد3

2008-87.82007االولانثىعراقٌةرستم الحسٌن عبد شذىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد4

2008-86.162007االولذكرعراقًبرا كاكة جالل ٌادكارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد5

2008-84.422007االولذكرعراقًداود سلمان لٌثالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد6

2008-83.172007االولذكرعراقًرسول علً بكر ابوالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد7

2008-83.152007االولذكرعراقًخضٌر ٌاسٌن احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد8

2008-82.972007االولانثىعراقٌةجاسم نصٌف بٌداءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد9

2008-81.652007االولانثىعراقٌةسلمان حسٌن ندىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد10

2008-81.272007االولذكرعراقًحمه نامق هٌرشالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد11

2008-81.042007االولانثىعراقٌةمصطفى محسن سحرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد12

2008-79.362007االولانثىعراقٌةرافع محمد سمٌةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد13

2008-78.032007االولانثىعراقٌةمحمد خضٌر نضالالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد14

2008-77.782007االولذكرعراقًعطٌة حسٌن خالدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد15

2008-77.712007االولذكرعراقًفاضل خالق عادلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد16

2008-77.152007االولانثىعراقٌةهللا عبد ٌحٌى مهاالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد17

2008-76.322007االولذكرعراقًشهاب الطٌف خمٌسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد18

2008-76.182007االولانثىعراقٌةصبري حسٌن لٌنهالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد19

2008-74.862007االولانثىعراقٌةعزٌز احمد زهرةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد20

2008-74.672007االولذكرعراقًالجبار عبد مؤٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد21

2008-74.252007االولذكرعراقًداود خضٌر الرحمن عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد22

2008-73.962007االولذكرعراقًرشٌد احمد فرهادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد23

2008-73.562007االولذكرعراقًعلً سلمان كاظمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2008-73.472007االولذكرعراقًظاهر مراد الكرٌم عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد25

2008-72.542007االولذكرعراقًفٌاض حمٌد عقٌلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد26

2008-72.042007االولانثىعراقٌةختالن غالب زٌنةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد27

2008-71.82007االولذكرعراقًحمد فاضل مؤٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد28

2008-71.282007االولذكرعراقًهلوس عبد حسن محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد29

2008-71.032007االولذكرعراقًبدٌوي حسن حمزةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد30

2008-69.472007االولذكرعراقًمحمود هللا عبد عالءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد31

2008-69.052007االولذكرعراقًهللا فتح بكر ابوالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد32

2008-68.972007االولذكرعراقًاحمد خضر ٌحٌىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد33

2008-67.162007االولانثىعراقٌةطه اسعد سندسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد34

2008-67.152007االولذكرعراقًفرحان علٌوي حسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد35

2008-66.622007االولذكرعراقًعلً رشٌد احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد36

2008-66.532007االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد قاسم اسراءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد37

2008-65.682007االولانثىعراقٌةخلٌل عدنان وفاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد38

2008-65.492007االولذكرعراقًاحمد خضٌر حسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد39

2008-65.212007الثانًذكرعراقًجاسم حمود رسولالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد40

2008-64.992007الثانًذكرعراقًاورحٌم محمد مسعودالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد41

2008-64.582007االولذكرعراقًعاشور علً الرزاق عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد42

2008-64.352007الثانًانثىعراقٌةخضر موفق خدٌجةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد43

2008-63.482007االولذكرعراقًمصطفى بكر رضا آرامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد44

2008-63.372007الثانًذكرعراقًكرٌم حسن خرمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد45

2008-63.262007االولذكرعراقًعبادة تركً معالًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد46

2008-62.472007االولذكرعراقًحامد الرحمن عبد رٌدٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد47

2008-62.312007االولذكرعراقًحمادي ٌاسٌن علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2008-61.932007الثانًذكرعراقًحمادي شرقً هاشمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد49

2008-61.72007االولذكرعراقًناٌف راشد قاسمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد50

2008-61.292007االولانثىعراقٌةهللا عبد حمدان انغامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد51

2008-60.962007االولانثىعراقٌةالرضا عبد الكرٌم عبد شٌماءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد52

2008-60.562007االولذكرعراقًكركز ابراهٌم عزتالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد53

2008-59.692007الثانًانثىعراقٌةصغٌر فرج امٌرةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد54

2008-59.582007الثانًذكرعراقًعبدال الجبار عبد الجلٌل عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد55

2008-58.882007الثانًذكرعراقًناصر تركً ٌعقوبالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد56

2008-58.782007الثانًذكرعراقًحمة الرحمن عبد نادٌةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد57

2008-58.52007االولذكرعراقًعواد محمٌد زٌادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد58

2008-58.352007الثانًذكرعراقًالحمٌد عبد انور كوٌستانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد59

2008-57.932007الثانًذكرعراقًاحمد مهدي صهٌبالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد60

2008-57.612007الثانًذكرعراقًفقً عثمان سلٌمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد61

2008-57.552007االولذكرعراقًجاسم محمد مهديالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد62

2008-57.432007الثانًذكرعراقًقربان جالل كٌفورالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد63

2008-57.392007الثالثذكرعراقًاسماعٌل حبٌب فرمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد64

2008-56.922007الثانًذكرعراقًمحمود علً ٌاسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد65

2008-56.242007الثانًذكرعراقًسلمان داود قصًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد66

2008-56.222007الثانًذكرعراقًخلف صالح نوافالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد67

2008-55.992007الثانًذكرعراقًقادر كرٌم محتابالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد68

2008-55.922007الثانًانثىعراقٌةعلوان تحسٌن هدىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد69

2008-55.792007الثانًذكرعراقًحرفوش جمعة علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد70

2008-55.542007الثانًانثىعراقٌةرؤوف حمة فرٌشتةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد71

2008-54.932007الثانًانثىعراقٌةسعٌد علً رقٌةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2008-54.142007الثانًذكرعراقًمنصور عمر الباسط عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد73

2008-53.972007الثانًذكرعراقًفرج حسٌن سورانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد74

2008-51.992007الثالثذكرعراقًعلً انور آوٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد75


