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2003-88.372002األولأنثىعراقٌةلطٌف فخري سرابالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد1

2003-87.462002األولذكرعراقًحمودي هاشم محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد2

2003-86.312002األولذكرعراقًحسٌن الرضا عبد قاسمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد3

2003-86.022002األولذكرعراقًسعٌد خلٌل هللا عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد4

2003-83.312002األولأنثىعراقٌةصالح جاسم نورالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد5

2003-81.882002األولذكرعراقًعلً حمٌد قاسمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد6

2003-81.022002األولذكرعراقًاحمد محمد مثنىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد7

2003-80.812002األولأنثىعراقٌةفخري وسام خنساءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد8

2003-80.512002الثانًذكرعراقًعلوان تركً سهٌرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد9

2003-79.772002األولأنثىعراقٌةقادر علً نورٌةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد10

2003-79.62002األولأنثىعراقٌةالستار عبد شٌرٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد11

2003-79.412002الثانًأنثىعراقٌةبدن فؤاد اسٌلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد12

2003-78.852002األولذكرعراقًشكر حامد عثمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد13

2003-78.242002األولذكرعراقًنصٌف اسماعٌل نصٌرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد14

2003-78.12002األولذكرعراقًعلً احمد مؤٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد15

2003-78.082002األولأنثىعراقٌةهادي ثامر اسراءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد16

2003-78.042002األولذكرعراقًنعمان ابراهٌم آرازالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد17

2003-75.572002األولأنثىعراقٌةناصر حسن شٌماءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد18

2003-75.392002األولذكرعراقًحسٌن جبار محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد19

2003-74.912002األولذكرعراقًشطب باجً احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد20

2003-74.272002األولذكرعراقًهللا عبد اسماعٌل احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد21

2003-74.212002األولذكرعراقًمحمود سامً سعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد22

2003-73.822002األولأنثىعراقٌةسالم حٌدر زمنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد23

2003-73.592002األولذكراردنًموسى ٌحٌى موسىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2003-73.572002األولذكرعراقًالرحمن عبد احمد مصطفىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد25

2003-73.082002األولأنثىعراقٌةجبر ٌوسف سعدٌةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد26

2003-72.892002األولأنثىعراقٌةمصحب احمد ضحىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد27

2003-72.812002األولأنثىعراقٌةخلف كاظم زٌنبالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد28

2003-71.882002الثانًذكرعراقًسٌف صالح زكرٌاالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد29

2003-71.742002األولأنثىعراقٌةاحمد عاصً نجالءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد30

2003-71.462002األولذكرعراقًقادر عمر دٌالنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد31

2003-70.942002األولأنثىعراقٌةعمر عثمان اٌمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد32

2003-70.882002األولذكرعراقًنزٌه محمد أنسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد33

2003-70.882002األولذكرعراقًمحمد ابراهٌم الواحد عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد34

2003-70.772002األولذكرعراقًصعب مصعد شعالنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد35

2003-70.62002األولذكرعراقًحمٌد سعد ناٌفالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد36

2003-70.352002األولذكرعراقًعلً خلٌل محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد37

2003-70.062002األولذكرعراقًرزوقً هوبً اكرمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد38

2003-70.012002األولأنثىعراقٌةفخري وسام وفاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد39

2003-69.962002األولذكرعراقًعواد خضٌر رٌكانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد40

2003-69.492002الثانًذكرعراقًسعٌد محمد لطٌفالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد41

2003-69.212002األولذكرعراقًخلف نوري الملك عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد42

2003-69.132002األولذكرعراقًمحمد حسٌن حٌدرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد43

2003-69.072002األولذكرعراقًعباس خضٌر محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد44

2003-69.042002األولذكرعراقًابراهٌم ٌوسف احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد45

2003-68.642002الثانًذكرعراقًعلً عمر فائزالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد46

2003-68.622002األولأنثىعراقٌةأنور محمد ولدانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد47

2003-68.552002األولذكرعراقًكاظم حسٌن احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2003-68.272002األولذكرعراقًابراهٌم منعم الصمد عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد49

2003-68.252002األولذكرعراقًثابت نعمان عديالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد50

2003-68.232002األولذكرعراقًالدٌن محً محمد عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد51

2003-67.922002األولذكرعراقًجمعة رمٌض محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد52

2003-67.542002الثانًأنثىعراقٌةسلمان حمٌد سعادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد53

2003-67.072002األولأنثىعراقٌةلفته عاٌد شٌماءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد54

2003-66.982002الثانًأنثىعراقٌةأدٌب محمد زٌنوالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد55

2003-66.522002األولأنثىعراقٌةمصطفى خالد آالءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد56

2003-66.222002األولأنثىعراقٌةحسن شوكت حوراءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد57

2003-65.962002األولأنثىعراقٌةحمٌد ضاري انعامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد58

2003-65.422002الثانًذكرعراقًالرحمن عبد الكرٌم عبد مهندالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد59

2003-65.312002األولذكرعراقًخشان خلف عثمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد60

2003-65.242002األولأنثىعراقٌةشاكر الخالق عبد نهاوندالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد61

2003-64.962002األولأنثىعراقٌةناصر نجم اسراءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد62

2003-64.792002األولذكرعراقًسعود عبد ولٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد63

2003-64.762002األولذكرعراقًجاسم لطٌف عمادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد64

2003-64.532002األولأنثىعراقٌةابراهٌم خلٌل رناالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد65

2003-64.532002األولأنثىعراقٌةمتعب المحسن عبد وجدانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد66

2003-64.42002األولذكرعراقًحٌدر سلٌم عدنانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد67

2003-64.362002األولأنثىعراقٌةٌوسف الحق عبد هناءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد68

2003-64.342002األولأنثىعراقٌةنذٌر المحسن عبد الهامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد69

2003-64.272002األولأنثىعراقٌةحاتم المطلب عبد اسماءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد70

2003-64.22002األولأنثىعراقٌةحسٌن جمٌل غادةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد71

2003-63.872002الثانًذكرعراقًجمٌل هاشم صدٌقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2003-63.672002الثانًأنثىعراقٌةاألمٌر عبد حامد اسمهانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد73

2003-63.662002األولذكرعراقًهللا عبد حامد بكرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد74

2003-63.392002األولأنثىعراقٌةحسٌن احمد زٌنةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد75

2003-63.252002األولذكرعراقًمحمود محارب قٌسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد76

2003-63.12002األولذكرعراقًجواد عباس خضٌرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد77

2003-62.452002األولأنثىعراقٌةصفوك طارق بٌداءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد78

2003-61.992002الثانًذكرعراقًعزٌز جوهر زاناالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد79

2003-61.892002الثانًذكرعراقًمحمد فائز لٌثالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد80

2003-61.882002الثانًذكرعراقًمحمد عمر عزٌزالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد81

2003-61.792002الثانًذكرعراقًمحمد هللا عبد مشتاقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد82

2003-61.782002الثانًذكرعراقًضٌدان سهٌل برهانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد83

2003-61.622002األولذكراردنًحمد احمد حمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد84

2003-61.362002األولأنثىعراقٌةعٌسى رستم هندالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد85

2003-61.132002األولذكرعراقًخلف محمد ابراهٌمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد86

2003-60.742002األولذكرعراقًابراهٌم امجد احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد87

2003-60.552002األولذكرعراقًخلف خضٌر ٌاسرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد88

2003-60.342002األولأنثىعراقٌةابراهٌم جبار نوالالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد89

2003-59.892002الثانًأنثىعراقٌةمسٌر تومان اخالصالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد90

2003-59.792002األولأنثىعراقٌةصالح كرٌم انوارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد91

2003-59.612002الثانًأنثىعراقٌةنعمان عثمان اٌناسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد92

2003-59.482002األولذكرعراقًجاسم عبد محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد93

2003-57.542002الثانًأنثىعراقٌةولً علً سهادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد94


