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2004-93.062003األولأنثىعراقٌةالدٌن ضٌاء اسماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد1

2004-91.342003األولأنثىعراقٌةوهاب عدنان بٌناتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد2

2004-90.312003األولذكرعراقًمجٌد حمٌد الوهاب عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد3

2004-90.212003األولأنثىعراقٌةحمٌد محمد مرٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد4

2004-89.222003األولذكرعراقًعلوان حمزة ضٌاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد5

2004-88.212003األولأنثىعراقٌةخمٌس سبع اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد6

2004-88.182003األولأنثىعراقٌةرمضان فرحان عذراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد7

2004-86.782003األولذكرعراقًهللا عبد اسعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد8

2004-86.732003األولأنثىعراقٌةعباس حافظ سمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد9

2004-86.582003األولذكرعراقًصالح عادل اكرمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد10

2004-85.212003األولأنثىعراقٌةمحمد منٌب زٌنبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد11

2004-84.952003األولذكرعراقًشهاب حمٌد مثنىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد12

2004-84.112003األولأنثىعراقٌةمهدي ثائر شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد13

2004-83.612003األولأنثىعراقٌةالرزاق عبد نبٌل هدىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد14

2004-83.152003األولذكرعراقًمعروف عقٌل طهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد15

2004-82.872003األولذكرعراقًصالح حسن اكرمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد16

2004-82.432003األولذكرعراقًهاشم بشارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد17

2004-82.412003األولأنثىعراقٌةاسماعٌل الخالق عبد مهاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد18

2004-82.342003األولذكرعراقًجاسم مكً احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد19

2004-81.992003األولأنثىعراقٌةسلوم إحسان حالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد20

2004-81.952003األولأنثىعراقٌةرشٌد حمٌد هناءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد21

2004-81.722003األولأنثىعراقٌةحسٌن علو سهىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد22

2004-80.982003األولذكرعراقًعباس سالم نصٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد23

2004-80.912003األولذكرعراقًصالح خضٌر عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2004-80.692003األولأنثىعراقٌةالرزاق عبد جاسم رفاهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد25

2004-80.372003األولذكرعراقًهللا عبد محمد الرحمن عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد26

2004-80.122003األولذكرعراقًسعٌد عواد لؤيالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد27

2004-79.892003األولأنثىعراقٌةهللا عبد احمد هدٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد28

2004-79.52003األولذكرعراقًفلٌح محمود عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد29

2004-79.242003األولذكرعراقًالرحٌم عبد سلٌم عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد30

2004-79.112003األولأنثىعراقٌةرشٌد حمٌد ضحىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد31

2004-78.942003األولذكرعراقًفاضل عباس محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد32

2004-78.512003األولأنثىعراقٌةشوٌل احمد منالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد33

2004-78.412003األولذكرعراقًجالل جبارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد34

2004-78.232003األولذكرعراقًنجم علً احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد35

2004-78.12003األولذكرعراقًشاهٌن مشرف احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد36

2004-77.952003األولأنثىعراقٌةإبراهٌم ٌحٌى هٌفاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد37

2004-77.82003األولأنثىعراقٌةصالح علً نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد38

2004-77.712003األولذكرعراقًالرزاق عبد صابر واثقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد39

2004-77.692003األولذكرعراقًعبد طلب صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد40

2004-76.732003األولذكرعراقًعلً هاشم عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد41

2004-76.632003األولأنثىعراقٌةعبود سعٌد سلوىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد42

2004-76.142003األولذكرعراقًداود غازي محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد43

2004-75.682003األولذكرعراقًمانع غانم موسىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد44

2004-75.512003األولأنثىعراقٌةمحمد فالح مرٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد45

2004-75.292003األولذكرعراقًهللا عبد الدٌن نور وسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد46

2004-75.232003األولذكرعراقًاحمد هللا عبد ٌوسفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد47

2004-75.22003األولذكرعراقًمخلف عواد فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2004-74.82003األولذكرعراقًناصر علً ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد49

2004-74.672003األولأنثىفلسطٌنٌةهللا عبد عٌسى شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد50

2004-74.652003األولذكرعراقًالهادي عبد خلٌل اسامةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد51

2004-74.582003األولذكرعراقًصابر فاروق درٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد52

2004-74.292003األولذكرعراقًسلٌمان عبد سامًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد53

2004-74.192003األولذكرعراقًالسالم عبد عصامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد54

2004-73.992003األولذكرعراقًخضٌر جواد عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد55

2004-73.922003األولأنثىعراقٌةمحمود مؤٌد اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد56

2004-73.662003األولذكرعراقًحمود منٌر عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد57

2004-73.622003األولأنثىعراقٌةسهٌل فائق آالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد58

2004-73.592003األولذكرعراقًالرزاق عبد خاشع محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد59

2004-73.482003األولذكرعراقًسعٌد ستار هوازٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد60

2004-72.922003األولذكرعراقًمحمود محمد الرحمن عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد61

2004-72.542003األولأنثىعراقٌةدلو احمد رابعةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد62

2004-72.452003األولذكرعراقًحسٌن علً فرٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد63

2004-72.422003األولذكرعراقًمحمود سهٌل عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد64

2004-72.342003األولذكرعراقًعثمان صباح سالمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد65

2004-72.082003األولذكرعراقًجاسم ستار صهٌبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد66

2004-71.752003األولذكراردنًسلٌمان حمد ٌحٌىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد67

2004-71.652003األولأنثىعراقٌةحمٌد محمد اسماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد68

2004-71.532003األولذكرعراقًمحمد عبد الكرٌم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد69

2004-71.452003األولذكرعراقًفتاح احمد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد70

2004-71.342003األولذكرعراقًحسن صالح وزٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد71

2004-71.32003األولأنثىعراقٌةناصر خلف هدىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2004-71.22003األولذكرعراقًعبودي عٌسى وسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد73

2004-71.132003األولأنثىعراقٌةعلً حسٌن ضمٌاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد74

2004-71.042003األولذكرعراقًمحمد محسن رزاقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد75

2004-70.782003األولأنثىعراقٌةفهد خالد زٌنبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد76

2004-70.772003األولذكرعراقًعلً صالح قصًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد77

2004-70.192003األولذكرعراقًخلف زٌدان رعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد78

2004-69.922003األولأنثىعراقٌةحسن حمدان آالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد79

2004-69.852003األولذكرعراقًصالح احمد صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد80

2004-69.832003األولذكرعراقًمنصور علً بسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد81

2004-69.732003األولذكرعراقًتوفٌق جمهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد82

2004-69.662003األولذكرعراقًفٌاض محمود شاكرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد83

2004-69.152003األولأنثىعراقٌةجلٌل ذٌاب اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد84

2004-68.952003األولذكرعراقًعبد عدنان محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد85

2004-68.942003األولذكرعراقًجراد احمد عبد ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد86

2004-68.872003األولذكرعراقًخالد ولٌد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد87

2004-68.82003األولذكرعراقًابراهٌم حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد88

2004-68.52003األولأنثىعراقٌةخمٌس ولٌد اكتفاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد89

2004-68.372003األولذكرعراقًعطٌة خضٌر خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد90

2004-68.232003الثانًذكرعراقًلطٌف عبود بسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد91

2004-68.142003األولذكرعراقًجمعة سبتً ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد92

2004-67.612003األولذكرعراقًشالل ابراهٌم ضٌاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد93

2004-67.572003األولذكرعراقًعباس علً حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد94

2004-67.532003األولذكرعراقًرجا كاظم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد95

2004-67.362003األولذكرعراقًنواف ابراهٌم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد96
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2004-67.312003األولذكرعراقًهللا عبد حامدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد97

2004-67.172003األولذكرعراقًحمود علً سامًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد98

2004-67.172003األولذكرعراقًمنسً مشرف محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد99

2004-67.162003األولذكرعراقًعباس المنعم عبد اكرمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد100

2004-67.142003األولذكرعراقًحسٌن فرحان الودود عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد101

2004-67.112003األولذكرعراقًالرزاق عبد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد102

2004-67.052003األولأنثىعراقٌةلفته هاشم سعادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد103

2004-67.012003األولذكرعراقًتوفٌق سالم زٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد104

2004-66.72003األولذكرعراقًعلوان نافع القادر عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد105

2004-66.652003األولأنثىعراقٌةخشان راضً هناءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد106

2004-66.642003األولذكرعراقًاحمد سامً طارقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد107

2004-66.52003األولذكرعراقًصباح قدوري صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد108

2004-66.452003األولذكرعراقًاحمد محمد قاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد109

2004-66.442003األولذكرعراقًمحمد جاسم هللا عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد110

2004-66.442003الثانًذكرعراقًعبد حسٌن وسٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد111

2004-66.252003الثانًذكرعراقًصالح مهدي مازنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد112

2004-66.092003األولذكرعراقًعلً احمد وسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد113

2004-65.922003األولذكرعراقًفرٌح بدٌوي محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد114

2004-65.852003األولذكرعراقًزٌدان طه عديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد115

2004-65.822003األولذكرعراقًعواد خالد رعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد116

2004-65.752003األولذكرعراقًابراهٌم داود عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد117

2004-65.662003األولذكرعراقًعبادة خضٌر ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد118

2004-65.62003األولذكرعراقًابراهٌم كامل صدٌقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد119

2004-65.462003األولذكرعراقًابراهٌم الباسط عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد120
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2004-65.452003األولذكرعراقًالقادر عبد احمد اسماعٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد121

2004-65.432003األولذكرعراقًرشٌد سعٌد عديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد122

2004-65.412003األولذكرعراقًابراهٌم محمود عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد123

2004-65.392003األولذكرعراقًعبود فاضل محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد124

2004-64.852003األولذكرعراقًعاٌد محمد جاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد125

2004-64.62003األولذكرعراقًحسٌن نعمان عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد126

2004-64.372003األولذكرعراقًعباس محمد عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد127

2004-63.872003األولذكرعراقًمنشد حسٌن ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد128

2004-63.822003األولذكرعراقًهالل تركً خلٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد129
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