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صباح2009ً-92.862008اولذكرعراقًفارس رشٌد اسامةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد1

صباح2009ً-92.412008اولانثىعراقًاحمد محمد ناهً رجاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد2

صباح2009ً-91.452008اولذكرعراقًرشٌد هللا عبد صباح صهٌبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد3

صباح2009ً-90.582008اولانثىعراقًعبد اسماعٌل نهاد اروىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد4

صباح2009ً-90.162008اولانثىعراقًرستم محمد توفٌق سوالفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد5

صباح2009ً-89.552008اولانثىعراقًبصل هادي قاسم ابتهالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد6

صباح2009ً-81.852008اولذكرعراقًرشٌد محمد قاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد7

صباح2009ً-80.172008اولذكرعراقًسلوم متعب ثامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد8

صباح2009ً-77.662008اولانثىعراقًنجم عبد سهٌل فاطمةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد9

صباح2009ً-77.442008اولانثىعراقًاسماعٌل االمٌر عبد علً اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد10

صباح2009ً-77.292008اولذكرعراقًرضا محمود رٌبازالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد11

صباح2009ً-76.572008اولانثىعراقًحامد ابراهٌم عدنان ضحىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد12

صباح2009ً-75.332008اولذكرعراقًعزت راغب ولٌد عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد13

صباح2009ً-74.932008اولذكرعراقًاحمد سلمان داود معتزالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد14

صباح2009ً-74.892008اولذكرعراقًطعمة سلٌمان محمود عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد15

صباح2009ً-74.512008اولذكرعراقًسالم كردي الناصر عبد سالمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد16

صباح2009ً-72.822008اولانثىعراقًشٌر اكبر كرٌم اٌفانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد17

صباح2009ً-72.012008اولانثىعراقًجمٌل محمد السالم عبد شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد18

صباح2009ً-71.432008اولذكرعراقًسلٌمان مهدي فالح زكاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد19

صباح2009ً-70.822008اولانثىعراقًعلً حسن عدنان امتنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد20

صباح2009ً-70.182008اولانثىعراقًجواد كاظم طارق صفاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد21

صباح2009ً-70.072008اولذكرعراقًرحٌم نافع محمد رناالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد22

صباح2009ً-70.012008اولانثىعراقًدهش جواد عباس نهالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد23

صباح2009ً-69.962008اولذكرعراقًحمد ال عبد هاشم عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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صباح2009ً-69.912008اولذكرعراقًشوٌش حماد حمٌد ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد25

صباح2009ً-69.572008اولانثىعراقًعلٌوي سعٌد محمد منىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد26

صباح2009ً-68.662008اولذكرعراقًمحمود خلٌل ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد27

صباح2009ً-68.212008اولذكرعراقًخلٌل اسماعٌل حقً محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد28

صباح2009ً-68.082008اولذكرعراقًخضٌر ٌاسٌن اسعد لٌثالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد29

صباح2009ً-67.532008اولذكرعراقًحسن علوان غانم عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد30

صباح2009ً-66.752008ثانًانثىعراقًٌعقوب خلف عباس عذراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد31

صباح2009ً-66.732008اولانثىعراقًهللا عبد سعٌد دٌاناالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد32

صباح2009ً-66.282008اولذكرعراقًهللا عبد سلمان عبد مثنىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد33

صباح2009ً-65.422008اولذكرعراقًفٌاض صالح مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد34

صباح2009ً-65.212008ثانًذكرعراقًحمود خضٌر ٌاس فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد35

صباح2009ً-652008ثانًانثىعراقًجواد كاظم طارق صباالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد36

صباح2009ً-64.852008اولذكرعراقًعبد سلمان سعدون ثامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد37

صباح2009ً-63.82008اولذكرعراقًاحمد شهاب خالد عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد38

صباح2009ً-63.612008اولانثىعراقًحمادي احمد هللا عطا فاطمةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد39

صباح2009ً-63.542008ثانًانثىعراقًعطٌة حسٌن مهدي رؤىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد40

صباح2009ً-63.352008ثانًانثىعراقًهللا عبد رشٌد زهٌر ابرارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد41

صباح2009ً-62.232008اولانثىعراقًجبارة نعمة طه فاطمةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد42

صباح2009ً-62.142008ثانًانثىعراقًداود جمٌل ابراهٌم اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد43

صباح2009ً-62.132008اولذكرعراقًرسول احمد فاضل مشتاقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد44

صباح2009ً-61.922008اولذكرعراقًهللا عبد فرج فالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد45

صباح2009ً-61.882008اولذكرعراقًسلمان طعمة عثمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد46

صباح2009ً-61.772008اولانثىعراقًفتاح مولود كمال شٌرٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد47

صباح2009ً-61.452008ثانًانثىعراقًمصطفى موفق مهادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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صباح2009ً-61.022008اولذكرعراقًحمٌد ضاري ٌاسٌن ثائرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد49

صباح2009ً-60.352008ثانًذكرعراقًخلف فرحان كرٌم اسامةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد50

صباح2009ً-60.212008ثانًانثىعراقًصالح هللا عبد باسل رشاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد51

صباح2009ً-59.62008ثانًانثىعراقًمحٌمٌد فٌاض شامل مروةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد52

صباح2009ً-59.482008اولذكرعراقًحسن فرحان محمود احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد53

صباح2009ً-59.222008ثانًانثىعراقًاحمد ستار جبار نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد54

صباح2009ً-59.212008ثانًذكرعراقًبراك محمود حمٌد سرمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد55

صباح2009ً-59.092008ثانًذكرعراقًعلً عاكول كاظم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد56

صباح2009ً-58.632008ثانًذكرعراقًفرٌح محمود عباس قصًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد57

صباح2009ً-58.352008ثانًذكرعراقًالرحمن عبد الرزاق عبد باللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد58

صباح2009ً-58.312008ثانًذكرعراقًعبد عباس مطر احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد59

صباح2009ً-58.022008ثانًذكرعراقًجراد احمد فخري محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد60

صباح2009ً-57.882008ثانًذكرعراقًحمود نواف جمال احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد61

صباح2009ً-57.622008ثانًذكرعراقًعباس علً ماهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد62

صباح2009ً-57.622008ثانًذكرعراقًخلٌفة محمد خضٌر محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد63

صباح2009ً-57.532008ثانًانثىعراقًاحمد صالح ابراهٌم اسماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد64

صباح2009ً-57.432008اولانثىعراقًمحٌمٌد فٌاض معن رانٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد65

صباح2009ً-57.082008ثانًذكرعراقًرحمن انور اٌوبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد66

صباح2009ً-57.082008ثانًذكرعراقًحمادي حمٌد عارفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد67

صباح2009ً-56.772008ثانًذكرعراقًحسن حسٌب معاذالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد68

صباح2009ً-56.542008ثانًذكرعراقًحسٌن ٌونس اٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد69

صباح2009ً-56.42008ثانًذكرعراقًفرحان ابراهٌم خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد70

صباح2009ً-56.232008ثانًذكرعراقًمحمد جاسم نوري طاللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد71

صباح2009ً-55.772008اولذكرعراقًعلً عباس موفق ماهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد72
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صباح2009ً-55.692008ثانًذكرعراقًخضٌر محمد علً اسعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد73

صباح2009ً-55.592008ثانًذكرعراقًبردي جبار الرزاق عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد74

صباح2009ً-55.232008ثانًذكرعراقًحسن حمٌد غازيالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد75

صباح2009ً-54.782008ثانًذكرعراقًمخلف ابراهٌم الرحمن عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد76

صباح2009ً-54.422008ثانًذكرعراقًعبود نجم سنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد77

صباح2009ً-54.252008ثانًذكرعراقًصالح عاصً هللا عبد اثٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد78

صباح2009ً-53.892008ثانًذكرعراقًاحمد شهاب جلٌل علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد79

صباح2009ً-53.742008ثانًذكرعراقًمشوط عدوان عجٌل احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد80


