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2007-93.332006االولانثىعراقٌةالرحٌم عبد توفٌق بدرٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد1

2007-91.142006االولانثىعراقٌةاحمد هللا عبد ونم شهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد2

2007-90.662006االولانثىعراقٌةحمه علً حمه فرٌدةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد3

2007-902006االولانثىعراقٌةالسادة عبد حمد جواهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد4

2007-89.292006االولانثىعراقٌةصنكال حمد اٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد5

2007-88.652006االولانثىعراقٌةحمه رحمن نرمٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد6

2007-88.342006االولانثىعراقٌةمحمد ولٌد آالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد7

2007-87.922006االولانثىعراقٌةتركً احمد نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد8

2007-87.752006االولانثىعراقٌةهللا عبد شرٌف نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد9

2007-87.32006االولانثىعراقٌةمحمود زٌاد اروىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد10

2007-84.682006االولانثىعراقٌةاحمد علً نازدارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد11

2007-84.362006االولذكرعراقًالرحمن عبد علً الحسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد12

2007-84.112006االولانثىعراقٌةسلطان حسن زٌنبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد13

2007-83.822006االولانثىعراقٌةصالح امٌن كالوٌزحمهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد14

2007-82.982006االولانثىعراقٌةعبد مجٌد سحرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد15

2007-82.942006االولانثىعراقٌةمحمد محمود كردةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد16

2007-82.842006االولانثىعراقٌةهللا عبد العزٌز عبد ابتسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد17

2007-82.662006االولذكرعراقًحسون عبد رٌاضالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد18

2007-81.582006االولانثىعراقٌةغفوري طارق لمىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد19

2007-81.522006االولانثىعراقٌةخضٌر محمد اسماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد20

2007-81.32006االولانثىعراقٌةمحمد العزٌز عبد نجٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد21

2007-80.992006االولانثىعراقٌةعمر احمد روناكالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد22

2007-80.972006االولذكرعراقًاحمد سالم علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد23

2007-80.522006االولانثىعراقٌةامٌن خدر قومرٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2007-80.392006االولذكرعراقًحسٌن مكً انسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد25

2007-80.072006االولانثىعراقٌةالرحمن عبد عدنان نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد26

2007-80.012006االولذكرعراقًعلً حسن عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد27

2007-79.782006االولانثىعراقٌةعلً سعٌد قدرٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد28

2007-79.632006االولذكرعراقًاسماعٌل محمد عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد29

2007-79.232006االولذكرعراقًحسٌن علً القادر عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد30

2007-79.132006االولذكرعراقًصالح حمه غرٌب حمه مادحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد31

2007-79.012006االولذكرعراقًعباس جابر علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد32

2007-78.752006االولانثىعراقٌةخورشٌد الستار عبد سمٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد33

2007-78.282006االولانثىعراقٌةبكر مصطفى روخوشالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد34

2007-78.262006االولذكرعراقًفتاح عزٌز عثمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد35

2007-78.242006االولذكرعراقًعواد مركب احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد36

2007-78.232006االولذكرعراقًاحمد شهاب احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد37

2007-77.582006االولانثىعراقٌةحسن محمود اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد38

2007-77.182006االولانثىعراقٌةصالح حمه محسوبةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد39

2007-76.882006االولانثىعراقٌةحامد فرج شهالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد40

2007-76.742006االولانثىعراقٌةالقادر عبد خضر غفرانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد41

2007-76.682006االولانثىعراقٌةمحمد محمود لطٌفةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد42

2007-76.542006االولانثىعراقٌةاحمد زاهر محمد حسٌبةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد43

2007-76.432006االولذكرعراقًحماد راكع ثامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد44

2007-76.182006االولذكرعراقًحمٌد ٌاسٌن عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد45

2007-75.892006االولانثىعراقٌةسوٌدان اٌاد مروةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد46

2007-75.752006االولانثىعراقٌةمحمد معروف روناكالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد47

2007-75.692006االولذكرعراقًعباس فنوص باسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2007-75.662006االولانثىعراقٌةفؤاد اٌاد نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد49

2007-75.492006الثانًذكرعراقًصباح عبد حمٌد اسامةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد50

2007-75.432006االولذكرعراقًطه ابراهٌم احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد51

2007-75.262006االولانثىعراقٌةرشٌد محمد كوٌستانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد52

2007-75.232006االولانثىعراقٌةنوري خلٌل سارةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد53

2007-75.12006االولانثىعراقٌةبكر ابو صالح زهراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد54

2007-74.972006الثانًذكرعراقًفرحان محمد عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد55

2007-74.582006االولانثىعراقٌةالدٌن عز زاهٌد ان ٌر سهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد56

2007-74.182006االولذكرعراقًحمٌد صكب عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد57

2007-73.912006االولانثىعراقٌةمحمد جاسم حنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد58

2007-73.582006االولانثىعراقٌةصادق عادل سندسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد59

2007-73.432006االولانثىعراقٌةعدنان رٌاض اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد60

2007-73.232006االولانثىعراقٌةجاسم حمٌد ماجدةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد61

2007-73.172006االولانثىعراقٌةالكافً عبد مظفر أٌامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد62

2007-73.162006االولانثىعراقٌةعبد عباس فاتنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد63

2007-732006االولانثىعراقٌةخلٌل عادل بدراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد64

2007-72.942006االولذكرعراقًالجبار عبد محمد امجادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد65

2007-72.932006االولانثىعراقٌةعثمان الدٌن نور نوراالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد66

2007-72.872006االولانثىعراقٌةسعودي عصام اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد67

2007-72.62006االولذكرعراقًحسن حسٌن رٌاضالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد68

2007-72.422006االولانثىعراقٌةرجب المطلب عبد سمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد69

2007-72.032006االولانثىعراقٌةاحمد زاهر محمد زٌنبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد70

2007-71.872006الثانًذكرعراقًمجول عبد ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد71

2007-71.382006االولانثىعراقٌةحاتم حسن لٌناالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2007-71.12006االولذكرعراقًجهاد مشعان غانمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد73

2007-71.072006االولذكرعراقًرشٌد حبٌب فهدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد74

2007-70.522006االولانثىعراقٌةرشٌد حمٌد شادانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد75

2007-70.42006االولذكرعراقًعزاوي خلٌل عادلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد76

2007-70.212006االولانثىعراقٌةحكمت الحمٌد عبد لبنىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد77

2007-69.912006االولذكرعراقًجمعة عواد الستار عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد78

2007-69.842006االولانثىعراقٌةحسن ثامر هوازنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد79

2007-69.362006االولانثىعراقٌةهللا عبد محمد تاراالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد80

2007-69.362006االولذكرعراقًالجبار عبد عماد اسامةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد81

2007-68.922006االولذكرعراقًزوبع العابدٌن زٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد82

2007-68.922006الثانًذكرعراقًمحمد حسن حالبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد83

2007-68.852006االولذكرعراقًاحمد عالوي ضٌاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد84

2007-68.572006االولذكرعراقًناٌف مثكال حسانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد85

2007-67.942006االولذكرعراقًعلوان عبد عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد86

2007-67.932006االولذكرعراقًزٌدان راغب حذٌفةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد87

2007-67.832006االولذكرعراقًجاسم ٌاسٌن عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد88

2007-67.622006االولانثىعراقٌةخلف خالد آمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد89

2007-67.592006االولذكرعراقًالرزاق عبد شاكر محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد90

2007-67.592006الثانًذكرعراقًمحل ابراهٌم حكمتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد91

2007-67.432006الثانًانثىعراقٌةالقادر عبد مؤٌد سرابالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد92

2007-67.192006االولذكرعراقًحمد احمد رٌاضالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد93

2007-67.082006االولذكرعراقًحمٌد صكب محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد94

2007-66.592006االولانثىعراقٌةجمعة ماهر رؤىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد95

2007-66.412006الثانًذكرعراقًحمادي جسام ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد96
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2007-66.342006الثانًذكرعراقًحاتم خالد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد97

2007-66.212006االولانثىعراقٌةظاهر حامد تماراالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد98

2007-65.822006الثانًذكرعراقًرسول بدري رعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد99

2007-65.522006االولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل ضحىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد100

2007-65.392006االولانثىعراقٌةسعٌد ابراهٌم نسرٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد101

2007-65.262006االولذكرعراقًعباس مهدي جبارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد102

2007-65.012006االولانثىعراقٌةمحمود نجٌب بروٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد103

2007-64.972006االولانثىعراقٌةٌاسٌن جمال رغدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد104

2007-64.752006االولانثىعراقٌةمنصور عامر سهىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد105

2007-64.572006االولانثىعراقٌةصالح محمد قحطان زٌنبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد106

2007-64.532006االولذكرعراقًبدوي نعمان فائقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد107

2007-64.452006االولذكرعراقًمجٌد الرحمن عبد زٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد108

2007-64.452006الثانًانثىعراقٌةمحمد قاسم سرابالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد109

2007-64.422006االولذكرعراقًحردان علٌوي محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد110

2007-64.22006الثانًذكرعراقًمخلف خضر عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد111

2007-64.012006االولذكرعراقًسلمان حمٌد الكرٌم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد112

2007-63.852006االولذكرعراقًاورحٌم محمد جاللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد113

2007-63.772006االولانثىعراقٌةخلٌل ابراهٌم مالكالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد114

2007-63.762006االولذكرعراقًمحمد احمد حازمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد115

2007-63.592006االولانثىعراقٌةحسون طاهر نورسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد116

2007-63.562006الثانًذكرعراقًفٌاض الكرٌم عبد سٌفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد117

2007-63.072006االولذكرعراقًصالح حسن علً احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد118

2007-62.882006الثانًذكرعراقًمجباس طه الرزاق عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد119

2007-61.782006الثانًذكرعراقًعلً حمٌد مجٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد120
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2007-61.722006االولذكرعراقًشهاب السالم عبد عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد121

2007-61.552006االولذكرعراقًالعانً عبد نوري علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد122

2007-61.472006االولذكرعراقًمحمد احمد ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد123

2007-61.412006االولذكرعراقًعارف الدٌن زٌن اسامةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد124

2007-60.022006االولذكرعراقًٌحٌى الغنً عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد125

2007-59.812006الثانًذكرعراقًجاسم غرٌب عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد126

2007-59.792006االولذكرعراقًغركان خمٌس ظافرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد127

2007-58.342006الثانًذكرعراقًجاسم منذر اركانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد128

2007-56.542006االولذكرعراقًشهاب جلٌل عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد129
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