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صباح2009ً-92.042008اولانثىعراقًمحمد مصطفى صباح سجىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد1

صباح2009ً-89.842008اولانثىعراقًمحمود شاكر محمود االءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد2

صباح2009ً-88.842008اولانثىعراقًطه فاضل عامر هندالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد3

صباح2009ً-87.152008اولانثىعراقًمحمد مصلح جمال هبهالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد4

صباح2009ً-87.092008اولانثىعراقًطه فاضل صباح ٌاسمٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد5

صباح2009ً-83.42008اولانثىعراقًحسٌن فارس االمٌر عبد غفرانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد6

صباح2009ً-82.232008اولانثىعراقًمحمد جاسم ابراهٌم الهدى نورالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد7

صباح2009ً-81.372008اولانثىعراقًمحمود شاكر محمود غٌداءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد8

صباح2009ً-80.692008اولانثىعراقًنادر ناصر الرحمن عبد علً فاتنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد9

صباح2009ً-80.342008اولانثىعراقًاحمد شهاب الستار عبد مروةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد10

صباح2009ً-76.682008اولانثىعراقًكاظم محسن علً هدٌلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد11

صباح2009ً-75.612008اولذكرعراقًفرج سعٌد اللطٌف عبد الصمد عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد12

صباح2009ً-742008اولذكرعراقًصالح هللا عبد حسن محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد13

صباح2009ً-73.252008اولانثىعراقًرشٌد الرحمن عبد عصام االءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد14

صباح2009ً-73.162008اولذكرعراقًعكاب علً عزٌز فوازالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد15

صباح2009ً-72.132008اولانثىعراقًحاتم دروٌش حمٌد رشاالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد16

صباح2009ً-71.282008اولانثىعراقًمحمود سلمان داود االءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد17

صباح2009ً-71.012008اولانثىعراقًعبٌد عفات ٌاسر محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد18

صباح2009ً-70.762008اولانثىعراقًفرج عبود طالع لناالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد19

صباح2009ً-70.432008ثانًانثىعراقًعلً عباس خضٌر راىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد20

صباح2009ً-70.422008اولانثىعراقًالدٌن وحٌد ٌحٌى انمار مروىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد21

صباح2009ً-70.062008اولانثىعراقًمحمود فاضل عباس مٌادةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد22

صباح2009ً-69.862008اولانثىعراقًعلً حسٌن سعد ابتهاجالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد23

صباح2009ً-69.632008ثانًذكرعراقًمحمد عاٌف ابراهٌم جراحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد24
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صباح2009ً-69.352008اولانثىعراقًدٌلبول كصاد السادة عبد رؤىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد25

صباح2009ً-68.752008ثانًانثىعراقًمحمد رحٌم سمٌةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد26

صباح2009ً-68.472008اولذكرعراقًغنً عزت الكرٌم عبد محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد27

صباح2009ً-68.272008اولانثىعراقًنصار عبد سلمان عتابالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد28

صباح2009ً-68.062008اولانثىعراقًغنً جاسم جمٌل سجىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد29

صباح2009ً-67.612008اولانثىعراقًحامد محمد مهدي رضىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد30

صباح2009ً-67.172008اولانثىعراقًحنٌن جواد خمٌس مروةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد31

صباح2009ً-67.122008اولانثىعراقًاحمد خالد فاضل زٌنبالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد32

صباح2009ً-66.532008اولذكرعراقًشحاذ دحبوش جاسم احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد33

صباح2009ً-66.512008اولذكرعراقًحمد حمادي جسام حسامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد34

صباح2009ً-65.722008اولذكرعراقًماش عبد جاسم هشامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد35

صباح2009ً-65.472008اولانثىعراقًمطر خلف زٌدان رغدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد36

صباح2009ً-65.322008اولذكرعراقًناٌل محمد خالد محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد37

صباح2009ً-65.22008اولذكرعراقًمحمد عزاوي محمود عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد38

صباح2009ً-64.572008اولانثىعراقًعلً حسن مضر حنانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد39

صباح2009ً-64.522008ثانًذكرعراقًحسن محمد صالح سامانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد40

صباح2009ً-64.492008اولذكرعراقًٌوسف القادر عبد كامل محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد41

صباح2009ً-64.332008اولانثىعراقًصكر حسن صالح رافدةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد42

صباح2009ً-64.082008اولانثىعراقًضاحً كاظم احمد هبهالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد43

صباح2009ً-63.192008اولانثىعراقًخضٌر صالح سهام براءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد44

صباح2009ً-62.832008اولذكرعراقًدحام خلٌل غٌثالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد45

صباح2009ً-62.432008اولذكرعراقًحسن مدلول عبود فٌصلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد46

صباح2009ً-62.152008اولانثىعراقًفلٌح بدوي حسن اٌمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد47

صباح2009ً-61.852008اولذكرعراقًغزال علً عبد طٌفالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد48
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صباح2009ً-612008اولانثىعراقًشلش شٌاع سلمان امانًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد49

صباح2009ً-60.742008اولذكرعراقًعاشور شهاب حمٌد صفاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد50

صباح2009ً-59.542008اولذكرعراقًحسن صالح عباس احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد51

صباح2009ً-59.052008ثانًذكرعراقًاسماعٌل الجبار عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد52

صباح2009ً-58.92008ثانًذكرعراقًحسن فلٌح لٌث عديالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد53

صباح2009ً-58.682008ثانًانثىعراقًكلٌب كمر صباح هبهالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد54

صباح2009ً-57.92008ثانًذكرعراقًصابر اسماعٌل عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد55

صباح2009ً-57.532008اولذكرعراقًمحمد عمر مثنىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد56

صباح2009ً-57.532008ثانًذكرعراقًخلٌفة عٌفان صفاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد57

صباح2009ً-57.422008ثانًذكرعراقًحمود محمد انسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد58

صباح2009ً-572008ثانًذكرعراقًقرنً محمد اسماعٌل بٌستونالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد59

صباح2009ً-55.712008ثانًذكرعراقًهللا عبد محمد ٌوسف محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد60

صباح2009ً-55.392008ثانًذكرعراقًمحمد شعالن مكصد منذرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد61

صباح2009ً-54.82008ثانًذكرعراقًشٌحان عبٌد اسماعٌل الحمٌد عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد62

صباح2009ً-54.712008ثانًذكرعراقًالكرٌم عبد حاتمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد63

صباح2009ً-54.552008ثانًذكرعراقًشهاب حمود حمٌد محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد64

صباح2009ً-53.162008ثانًذكرعراقًمندوة محمد خمٌس ضاريالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد65


