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94.132005/2004االولأنثىعراقٌةعلً حسن رغدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد1

88.862005/2004االولذكرعراقًرشٌد خلٌفة السالم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد2

88.662005/2004االولأنثىعراقٌةفرج عباس سارةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد3

88.592005/2004االولذكرعراقًاحمد مجٌد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد4

88.412005/2004االولذكرعراقًمحمد صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد5

88.142005/2004االولأنثىعراقٌةعزٌز كرٌم نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد6

87.682005/2004الثانًأنثىعراقٌةمصطاف عبد العزٌز عبد اسماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد7

87.562005/2004الثانًأنثىعراقٌةمجٌد جلٌل خولةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد8

87.182005/2004االولذكرعراقًشالل خالد سلٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد9

86.972005/2004االولأنثىعراقٌةعارف موفق سجىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد10

86.632005/2004الثانًأنثىعراقٌةخضٌر منصور منىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد11

86.182005/2004االولذكرعراقًهللا فتح احمد الكرٌم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد12

86.042005/2004االولأنثىعراقٌةمحمد الكرٌم عبد مهاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد13

86.012005/2004االولأنثىعراقٌةداود هاشم رقٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد14

85.992005/2004االولأنثىعراقٌةسلمان صبحً زٌنبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد15

85.662005/2004االولأنثىعراقٌةاحمد حسن منٌرةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد16

84.672005/2004االولأنثىعراقٌةكرٌم قاسم هندالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد17

83.92005/2004االولذكرعراقًخلف زٌدان ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد18

83.852005/2004االولذكرعراقًسعٌد صباح الرحمن عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد19

83.122005/2004االولأنثىعراقٌةرحمن الجبار عبد زهرةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد20

82.942005/2004االولذكرعراقًعبد قٌس لؤيالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد21

82.642005/2004االولذكرعراقًمحمود احمد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد22

82.472005/2004االولذكرعراقًفهد محمد صهٌبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد23

82.252005/2004االولأنثىعراقٌةٌاسٌن كنعان مرٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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81.412005/2004االولأنثىعراقٌةالرحمن عبد محمود فاطمةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد25

80.182005/2004االولأنثىعراقٌةمحسن جلٌل هدىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد26

79.932005/2004االولأنثىعراقٌةعلوان هادي هدىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد27

79.282005/2004االولذكرعراقًمحمد طه عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد28

78.842005/2004االولأنثىعراقٌةالداٌم عبد العزٌز عبد تباركالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد29

78.422005/2004االولأنثىعراقٌةسعودي عصام الهدى نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد30

77.932005/2004االولذكرعراقًخضٌر جاسم عديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد31

77.632005/2004االولأنثىعراقٌةمحمد ٌونس سارةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد32

77.572005/2004االولأنثىعراقٌةشكور كمال بٌداءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد33

77.072005/2004االولذكرعراقًجاسم حاتم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد34

77.022005/2004االولذكرعراقًٌوسف محمد جاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد35

76.932005/2004االولذكرعراقًرمٌض حسٌن علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد36

76.92005/2004االولأنثىعراقٌةعلوان حسٌن انسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد37

76.862005/2004االولذكرعراقًالهادي عبد خلٌل عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد38

76.642005/2004االولأنثىعراقٌةمحمد سمٌر سهىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد39

76.522005/2004االولأنثىعراقٌةاحمد نعمة زٌنبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد40

76.452005/2004االولأنثىعراقٌةجمعة ماهر سرىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد41

76.292005/2004االولذكرعراقًالكرٌم عبد عاشور فاضلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد42

76.112005/2004االولذكرعراقًعلً القادر عبد طهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد43

76.062005/2004االولأنثىسورٌةالكرٌم عبد مصطفى هدىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد44

76.042005/2004االولذكرعراقًعٌد محمد الجبار عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد45

75.982005/2004االولذكرعراقًحسن الستار عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد46

75.92005/2004االولأنثىعراقٌةمحمد الحسٌن عبد آفاقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد47

75.592005/2004االولذكرعراقًناصر نبٌل نزارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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75.562005/2004االولذكرعراقًحمود خلف طالبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد49

75.352005/2004االولذكرعراقًعون محمد ساريالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد50

75.032005/2004االولأنثىعراقٌةابراهٌم نوري نٌرانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد51

74.972005/2004االولذكرعراقًامٌن مازن مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد52

74.952005/2004االولأنثىعراقٌةادرٌس منذر انتصارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد53

74.872005/2004االولذكرعراقًالفتاح عبد المنعم عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد54

74.82005/2004االولذكرعراقًمحمد جسام سامًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد55

74.442005/2004االولأنثىعراقٌةالدائم عبد العزٌز عبد هبهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد56

73.472005/2004االولأنثىعراقٌةراضً سامً لٌلىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد57

73.182005/2004االولذكرعراقًمطر صعب عادلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد58

72.732005/2004االولذكرعراقًمحمود محمد وسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد59

72.672005/2004االولذكرعراقًفرج احمد اوسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد60

72.632005/2004االولذكرعراقًهللا عبد ولٌد ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد61

72.482005/2004االولأنثىعراقٌةالجبار عبد الرحٌم عبد ورودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد62

72.272005/2004االولأنثىعراقٌةسعٌد الحسٌن عبد علٌاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد63

71.982005/2004االولأنثىعراقٌةربٌع حمٌد رناالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد64

71.882005/2004االولذكرعراقًدهش سوادي عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد65

71.862005/2004االولأنثىعراقٌةفرحان هٌثم عبٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد66

71.832005/2004االولذكرعراقًجمٌل سعدون الدٌن عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد67

71.612005/2004االولذكرعراقًسلٌمان اسماعٌل احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد68

71.272005/2004الثانًذكرعراقًاحمد هللا عبد جاللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد69

71.222005/2004االولذكرعراقًحسٌن محمد احمد كرومالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد70

71.072005/2004االولذكرعراقًشاهٌن مشرف سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد71

70.992005/2004االولذكرعراقًحمادي جاسم احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد72
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70.792005/2004االولأنثىعراقٌةجمٌل سلمان حوراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد73

70.622005/2004االولأنثىعراقٌةمنه حمود اٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد74

70.592005/2004االولذكرعراقًعلً جمعة بشٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد75

69.82005/2004االولأنثىعراقٌةعبد شالل رغدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد76

69.522005/2004االولذكرعراقًحاٌف حمدان محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد77

69.022005/2004االولأنثىعراقٌةمحسن الحسٌن عبد روراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد78

68.592005/2004االولذكرعراقًمحمد فواز اوسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد79

68.362005/2004الثانًذكرعراقًحمد جالل طلعتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد80

68.082005/2004االولذكرعراقًصالح محمد اسامةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد81

67.992005/2004الثانًذكرعراقًصالح عبود عديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد82

67.952005/2004االولذكرعراقًبدٌوي طالب احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد83

67.832005/2004االولذكرعراقًاحمد اسماعٌل فائقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد84

67.542005/2004االولذكرعراقًخلٌل ابراهٌم وسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد85

67.442005/2004االولذكرعراقًهندي محمد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد86

67.292005/2004الثانًذكرعراقًمهدي حسن خلٌفةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد87

67.272005/2004االولأنثىعراقٌةسعٌد نجاة فاطمةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد88

67.272005/2004االولذكرعراقًعاكول كاظم احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد89

67.192005/2004الثانًذكرعراقًرضا محمد مهدي محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد90

67.142005/2004االولذكرعراقًعبٌد محمد ثائرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد91

66.962005/2004الثانًذكرعراقًجدعان حامد عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد92

66.922005/2004االولذكرعراقًاحمد الفتاح عبد حٌدرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد93

66.112005/2004الثانًأنثىعراقٌةصالح سالم مرٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد94

66.012005/2004االولذكرعراقًحسٌن كامل اشرفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد95

65.932005/2004الثانًذكرعراقًحسٌن صبحً محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد96
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65.852005/2004االولذكرعراقًحسٌن الحمٌد عبد عادلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد97

65.512005/2004االولذكرعراقًهللا عبد نجاح ذرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد98

65.362005/2004االولذكرسوريرٌاض محمد مروانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد99

65.322005/2004الثانًذكرعراقًحمادي مخلف خلٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد100

65.222005/2004االولذكرعراقًعلً فاضل سلمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد101

65.212005/2004االولذكرعراقًعبٌد ذاكر بشارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد102

65.032005/2004االولذكرعراقًمحمود الرحٌم عبد قتٌبةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد103

64.612005/2004الثانًذكرعراقًمطلك عوٌد عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد104

64.492005/2004االولذكرعراقًابراهٌم عٌادة اسماعٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد105

64.162005/2004الثانًذكرعراقًعجاج صبري خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد106

63.922005/2004االولذكرعراقًجمال شكري محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد107

63.912005/2004االولذكرعراقًحمٌد عدنان خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد108

63.852005/2004الثانًذكرعراقًحمادي جمعة احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد109

63.562005/2004االولأنثىعراقٌةٌاسٌن محمد رؤىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد110

63.562005/2004الثانًذكرعراقًجاسم محمود مروانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد111

63.292005/2004االولأنثىعراقٌةحامد فوزي نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد112

63.242005/2004االولذكرعراقًمهدي صالح صهٌبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد113

63.122005/2004االولأنثىعراقٌةخلٌفة الحسٌن عبد انتصارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد114

63.092005/2004الثانًذكرعراقًعجٌل حمود أٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد115

62.792005/2004االولذكرعراقًخضر فاروق عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد116

62.622005/2004االولذكرعراقًاحمد سعدي القادر عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد117

62.572005/2004الثانًذكرعراقًغزاي مطر محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد118

62.322005/2004االولذكرعراقًهمٌم اللطٌف عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد119

62.272005/2004االولذكرعراقًعباس قٌس عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد120
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62.242005/2004الثانًذكرعراقًمحمود خالد ثائرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد121

62.232005/2004االولذكرعراقًاحمد كرٌم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد122

62.032005/2004الثانًذكرعراقًعلوان محمد حٌدرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد123

62.012005/2004الثانًذكرعراقًجعفر الفتاح عبد حٌدرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد124

61.862005/2004الثانًذكرعراقًسعٌد محمد مقدامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد125

61.632005/2004االولذكرعراقًخضر علوان عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد126

61.612005/2004االولذكرعراقًخضٌر ممدوح علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد127

61.092005/2004الثانًذكرعراقًمحمد حسٌن عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد128

61.062005/2004الثانًأنثىعراقٌةمحمد واثق وقارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد129

61.012005/2004االولأنثىعراقٌةعثمان عدنان نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد130

61.012005/2004االولذكرعراقًعارف شاكر عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد131

60.922005/2004الثانًذكرعراقًابراهٌم خلٌل سهٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد132

60.592005/2004االولأنثىعراقٌةالكرٌم عبد معد نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد133

60.492005/2004الثانًأنثىعراقٌةاحمد خالد اسماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد134

60.282005/2004االولذكرعراقًسلٌمان نجٌب مهندالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد135

60.252005/2004االولذكرعراقًعلً فٌصل احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد136

60.232005/2004االولذكرعراقًحسٌن محمد عديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد137

60.182005/2004الثانًذكراردنًمحمد سلطان نضالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد138

60.082005/2004الثانًذكرعراقًصالح حماد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد139

60.022005/2004الثانًذكرعراقًمحمد هللا جاد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد140

59.2120052004االولذكرعراقًعارف ضفً عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد

59.912005/2004االولذكرعراقًناصر حامد وسٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد141

59.92005/2004االولذكرعراقًالحمٌد عبد المجٌد عبد حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد142

59.82005/2004الثانًذكرعراقًفرحان صباح انسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد143
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59.662005/2004الثانًذكرعراقًجمال زهٌر سنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد144

59.622005/2004االولذكرعراقًخضٌر عزام احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد145

59.522005/2004االولذكرعراقًعبد محمود حسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد146

59.422005/2004الثانًذكرعراقًصالح سعٌد عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد147

59.382005/2004الثانًذكرعراقًمهدي سالم احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد148
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59.162005/2004الثانًذكرعراقًردٌف شكري امجدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد152

59.142005/2004الثانًذكرعراقًمهدي صالح حسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد153
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58.552005/2004الثانًذكرعراقًعلً حمدان عواد محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد157
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57.222005/2004الثانًذكرعراقًٌونس عدنان عثمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد163
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57.012005/2004الثانًذكرعراقًمحمد حبٌب عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد165

56.682005/2004الثانًذكرعراقًصالح مهدي محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد166
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56.32005/2004الثانًذكرعراقًحمٌد المجٌد عبد مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد169

56.142005/2004االولذكرعراقًشهاب خالد سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد170

55.862005/2004الثانًذكرعراقًعالوي الهادي عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد171

55.852005/2004الثانًذكرعراقًعنتر خلف محمد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد172

55.752005/2004الثانًذكرعراقًسلٌمان حكمت بشارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد173

55.282005/2004الثانًذكرعراقًصالح علً فارسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد174
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53.222005/2004الثانًذكرعراقًمصلح عادل مازنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد177
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