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مسائ2009ً-88.312008اولانثىعراقًتاٌه عوٌد قدوري انٌسةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد1

مسائ2009ً-86.852008اولذكرعراقًمحمد جاسم هللا عبد محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد2

مسائ2009ً-85.532008اولانثىعراقًجودي جبوري جعفر رواءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد3

مسائ2009ً-83.82008اولذكرعراقًتركً حسن عبٌد عصامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد4

مسائ2009ً-81.892008اولانثىعراقًٌعقوب عاصً حمٌد ساجدةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد5

مسائ2009ً-81.782008اولانثىعراقًعبد ابراهٌم محمد نادٌةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد6

مسائ2009ً-81.032008اولانثىعراقًوكاع دهش احمد صبرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد7

مسائ2009ً-80.962008اولذكرعراقًحسٌن رجب شعبان معتزالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد8

مسائ2009ً-80.922008اولانثىعراقًحسن جاسم المطلب عبد ثمٌنةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد9

مسائ2009ً-80.682008اولانثىعراقًراشد رحٌم مالك زٌنبالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد10

مسائ2009ً-79.732008اولذكرعراقًرمضان محمد عثمان الرحمن عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد11

مسائ2009ً-76.432008اولذكرعراقًطالب رجه خلف فاروقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد12

مسائ2009ً-75.982008اولانثىعراقًكرم الحسن عبد كرٌم نغمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد13

مسائ2009ً-74.962008اولذكرعراقًعلً حمٌد ماجدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد14

مسائ2009ً-74.892008اولذكرعراقًفرحان عباس علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد15

مسائ2009ً-74.562008اولذكرعراقًابراهٌم فاضل احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد16

مسائ2009ً-74.072008اولانثىعراقًهاٌت خلٌفة محمد اسماءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد17

مسائ2009ً-73.112008اولانثىعراقًحسٌن نوري اسماعٌل كوكبالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد18

مسائ2009ً-73.112008اولانثىعراقًتاٌه علً حسٌن منتهىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد19

مسائ2009ً-73.082008اولذكرعراقًشٌاع محمد رحٌم عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد20

مسائ2009ً-72.552008اولذكرعراقًهللا عبد كنهوش احمد عامرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد21

مسائ2009ً-71.072008اولذكرعراقًشرٌف مخٌف كاظم االمٌر عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد22

مسائ2009ً-70.972008اولذكرعراقًالجبار عبد عطٌة رافدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد23

مسائ2009ً-70.482008اولذكرعراقًجبٌر خٌون الرحمن عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد24
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مسائ2009ً-69.562008اولذكرعراقًحكٌم السالم عبد كاوة لٌن بهالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد25

مسائ2009ً-69.492008اولذكرعراقًمحمد سعٌد شرٌف مسعودالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد26

مسائ2009ً-69.292008اولذكرعراقًحسٌن ناٌف جبار صدامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد27

مسائ2009ً-69.052008اولذكرعراقًمسعود محمد فوازالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد28

مسائ2009ً-68.012008اولانثىعراقًناصر مصطفى ضٌاء سجىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد29

مسائ2009ً-67.822008اولذكرعراقًنوري صالح ضٌاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد30

مسائ2009ً-67.732008اولذكرعراقًشالل عطٌة علً حسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد31

مسائ2009ً-67.722008اولانثىعراقًضاحً حمد عٌفان الهامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد32

مسائ2009ً-66.772008اولذكرعراقًرحٌم صالح صبحً غسانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد33

مسائ2009ً-66.692008اولذكرعراقًحسٌن سلمان هللا جار هٌالنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد34

مسائ2009ً-66.22008اولذكرعراقًعلً عبد حمٌد ٌاسرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد35

مسائ2009ً-65.42008اولذكرعراقًعلً حسٌن محمد جاسمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد36

مسائ2009ً-65.342008اولذكرعراقًحسٌن محٌسن خلف احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد37

مسائ2009ً-64.532008اولذكرعراقًٌونس الرزاق عبد سعٌد عصامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد38

مسائ2009ً-64.232008اولذكرعراقًعلوان فرحان جبر قاسمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد39

مسائ2009ً-63.922008اولانثىعراقًكاظم احمد خالد سرورالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد40

مسائ2009ً-63.852008اولذكرعراقًكرٌم القادر عبد اراس نرٌمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد41

مسائ2009ً-63.842008اولذكرعراقًفرحان طارش عباس احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد42

مسائ2009ً-63.712008اولذكرعراقًصالح محمد جاسم مصطفىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد43

مسائ2009ً-63.572008اولذكرعراقًداود طوفً حسٌن عالءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد44

مسائ2009ً-63.382008اولذكرعراقًرستم حسٌن محمد سالمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد45

مسائ2009ً-62.922008ثانًذكرعراقًضاحً مخلف كرٌم ٌاسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد46

مسائ2009ً-61.632008اولذكرعراقًحسٌن مشعان حسٌن فزعالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد47

مسائ2009ً-61.32008ثانًذكرعراقًعبود سهٌل نوري كرارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد48
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مسائ2009ً-61.262008ثانًانثىعراقًهراط دهش صباح اسماءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد49

مسائ2009ً-61.242008ثانًانثىعراقًعبٌس ٌاسٌن حسن بٌداءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد50

مسائ2009ً-61.042008ثانًذكرعراقًمشوح علً محٌسن علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد51

مسائ2009ً-60.762008ثانًذكرعراقًعٌادة ابراهٌم احمد سامًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد52

مسائ2009ً-58.672008ثانًانثىعراقًخلف حسن السالم عبد رؤىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد53

مسائ2009ً-58.522008ثانًذكرعراقًحسن كامل سعد عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد54

مسائ2009ً-58.182008اولذكرعراقًكرٌم فتحً حسن فالحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد55

مسائ2009ً-57.712008ثانًذكرعراقًمحمود عامر حسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد56

مسائ2009ً-57.32008ثانًذكرعراقًمسعود مدلول عبد محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد57

مسائ2009ً-55.522008ثانًذكرعراقًابراهٌم ضاحً عدنان احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد58

مسائ2009ً-55.422008ثانًذكرعراقًمحمد صالح محمد نرٌمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد59

مسائ2009ً-55.372008ثانًذكرعراقًمهدي تركً فٌصل فهدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد60

مسائ2009ً-54.752008ثانًذكرعراقًصالح سراي احمد بندرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد61

مسائ2009ً-54.472008ثانًذكرعراقًرٌحان صلٌبً احمد هاديالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد62

مسائ2009ً-53.692008ثانًذكرعراقًسلٌمان الدٌن عالء اسحاقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد63


