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2005-97.062004االولانثىعراقٌةطه ٌاسٌن منىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد1

2005-94.52004االولانثىعراقٌةصدٌق صمٌم زٌنبالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد2

2005-92.782004االولانثىعراقٌةالواحد عبد الدٌن جمال حالالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد3

2005-92.592004االولانثىعراقٌةمجٌد نبٌل مٌسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد4

2005-91.952004االولانثىعراقٌةعوٌد شاكر نورالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد5

2005-91.422004االولانثىعراقٌةمهدي سهٌل نورالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد6

2005-85.932004االولانثىعراقٌةهللا عبد الرحمن عبد مٌادةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد7

2005-85.382004االولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل فاطمةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد8

2005-84.582004االولانثىعراقٌةمحمود رشدي مروةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد9

2005-84.552004االولانثىعراقٌةٌاسٌن فاضل وفاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد10

2005-84.452004االولانثىعراقٌةصالح خضٌر امٌرةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد11

2005-84.132004االولانثىفلسطٌنٌةعلً اللطٌف عبد سٌرٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد12

2005-82.352004االولانثىعراقٌةالرحٌم عبد فٌصل عائشةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد13

2005-81.822004االولانثىعراقٌةشمام كاظم فاطمةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد14

2005-81.432004االولانثىعراقٌةالرحٌم عبد فٌصل اسماءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد15

2005-81.052004االولانثىعراقٌةمتعب الرزاق عبد بانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد16

2005-80.572004االولذكرعراقًكاظم جواد وسامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد17

2005-80.152004االولذكرعراقًسعٌد خلٌل عٌسىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد18

2005-79.442004االولذكرعراقًعبود ابراهٌم خالدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد19

2005-79.42004االولانثىعراقٌةتاٌه حسن رناالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد20

2005-75.622004االولذكرعراقًعلوان جلوي ثائرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد21

2005-75.432004االولذكرعراقًابراهٌم حسن علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد22

2005-73.222004االولذكرعراقًجاسم محمد اسماعٌلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد23

2005-72.942004االولذكرعراقًعٌسى بالل نوفلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2005-72.692004االولذكرعراقًعبد علوان مثنىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد25

2005-72.482004االولانثىعراقٌةصباح حسن نسرٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد26

2005-72.392004االولذكرعراقًمحمود كرٌم عصامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد27

2005-72.12004الثانًذكرعراقًابراهٌم خلٌل قصًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد28

2005-722004االولذكرعراقًعثمان الرحمن عبد شٌركوالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد29

2005-71.92004االولذكرعراقًقادر علً وسامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد30

2005-71.792004االولذكرعراقًالجبار عبد محمد علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد31

2005-71.62004االولذكرعراقًحمٌد عزٌز محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد32

2005-71.32004االولذكرعراقًغفور مدحت آزادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد33

2005-70.92004االولذكرعراقًكٌطان محمد ضٌاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد34

2005-70.512004االولذكرعراقًالفتاح عبد دلف احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد35

2005-70.512004االولذكرعراقًقادر لطٌف هٌواالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد36

2005-69.852004االولذكرعراقًاحمد الستار عبد عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد37

2005-69.522004االولذكرعراقًجاسم عارف عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد38

2005-69.382004الثانًذكرعراقًخلف طامً محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد39

2005-69.092004االولذكرعراقًعبد سعٌد رعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد40

2005-69.032004االولانثىعراقٌةطه حاتم تقوىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد41

2005-68.622004االولذكرعراقًابراهٌم منعم محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد42

2005-68.622004الثانًانثىعراقٌةجاسم احمد زٌنةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد43

2005-68.352004االولانثىعراقٌةصدٌق مصطفى مرالالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد44

2005-68.322004االولذكرعراقًطه الوهاب عبد اٌادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد45

2005-67.992004االولذكرعراقًمرضً فوزي الصمد عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد46

2005-67.682004االولذكرعراقًجمعان شكر قٌسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد47

2005-67.492004االولذكرعراقًفرحان عباس احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2005-67.432004االولانثىعراقٌةكامل زكً سهٌرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد49

2005-67.282004االولذكرعراقًاحمد شهاب محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد50

2005-67.192004االولذكرعراقًشكر ناجً سفٌانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد51

2005-66.622004االولذكرعراقًعامر فوزي مهندالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد52

2005-66.542004االولذكرعراقًهللا عبد احمد ماهرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد53

2005-65.822004االولذكرعراقًعلً مهدي احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد54

2005-65.32004الثانًانثىعراقٌةجاسم ٌاسٌن اٌناسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد55

2005-65.042004االولذكرعراقًداود طه اٌهابالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد56

2005-65.042004الثانًذكرعراقًسعد محمد سعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد57

2005-65.022004االولانثىعراقٌةجمعة ٌحٌى تاراالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد58

2005-64.332004االولذكرعراقًسعٌد محمد رٌبوارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد59

2005-64.242004االولذكرعراقًابراهٌم خلٌل حسنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد60

2005-64.212004االولذكرعراقًاحمد الرزاق عبد اسامةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد61

2005-64.062004االولذكرعراقًحمود حاتم نزارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد62

2005-64.062004الثانًذكرعراقًعنزي عالوي عٌسىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد63

2005-64.052004الثانًانثىعراقٌةمحمد الرحمن عبد مزدةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد64

2005-63.962004االولذكرعراقًصالح محمد سلٌم دلٌرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد65

2005-63.822004االولذكرعراقًعواد محمود ذاكرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد66

2005-63.412004االولذكرعراقًفجر مشرق علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد67

2005-62.792004الثانًذكرعراقًجاسم نصٌف محمد علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد68

2005-62.212004االولذكرعراقًمحمد فقً ٌوسفالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد69

2005-61.792004االولذكرعراقًحمٌد جمٌل احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد70

2005-61.472004الثانًذكرعراقًحسٌن محمد علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد71

2005-61.042004الثانًذكرعراقًطه ٌاسٌن انسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2005-60.972004الثانًذكرعراقًعبد خلف اسامةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد73

2005-60.832004الثانًذكرعراقًعدوان محمود ماهرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد74

2005-60.72004الثانًذكرعراقًالكرٌم عبد احمد علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد75

2005-60.642004الثانًذكرعراقًفتاح محمد بكر ابوالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد76

2005-60.572004االولذكرعراقًعلوان محمد احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد77

2005-60.472004االولذكرعراقًزكً سلمان سعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد78

2005-60.262004الثانًذكرعراقًحسٌن علً غسانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد79

2005-59.992004الثانًذكرعراقًصالح حسٌن محمودالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد80

2005-59.82004الثانًذكرعراقًحمٌد طاهر عالءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد81

2005-59.722004االولذكرعراقًهاشم رعد اسامةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد82

2005-59.452004االولذكرعراقًعباس خمٌس عامرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد83

2005-59.152004الثانًذكرعراقًابراهٌم خلٌل علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد84

2005-58.942004الثانًذكرعراقًمحمد احمد اٌهابالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد85

2005-58.712004الثانًذكرعراقًمحمد هللا عبد ٌاسرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد86

2005-58.272004الثانًذكرعراقًغزاي مهدي هللا عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد87

2005-58.182004الثانًذكرعراقًطه صبحً مروانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد88

2005-58.12004الثانًانثىعراقٌةصدٌق مصطفى اسراءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد89

2005-57.982004الثانًذكرعراقًعلً حسٌن كرٌمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد90

2005-57.952004الثانًانثىعراقٌةحمود علً اسراءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد91

2005-57.812004االولذكرعراقًابراهٌم ذنون معاوٌةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد92

2005-57.752004الثانًذكرعراقًطراد ناجً رعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد93

2005-57.462004الثانًذكرعراقًاحمد شامل غالبالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد94

2005-57.382004الثانًذكرعراقًصالح ابراهٌم نبٌلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد95

2005-56.682004الثانًانثىعراقٌةمحمود شكري هدىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد96
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2005-56.042004الثانًذكرعراقًزٌدان حمود صبحًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد97

2005-55.472004الثانًذكرعراقًجاسم منذر نعمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد98

2005-55.372004الثانًذكرعراقًزٌدان كاظم علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد99

2005-55.252004الثانًذكرعراقًفرحان شالل صدامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد100


