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2004-93.642003االولذكرعراقًالمولى عبد محمد خلفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد1

2004-92.292003االولأنثىعراقٌةشمس الرحمن عبد بشرىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد2

2004-91.292003االولذكرعراقًرشٌد محمد رٌبوارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد3

2004-91.112003االولذكرعراقًوهٌب فواز سعٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد4

2004-90.22003االولذكرعراقًابراهٌم منذر النعمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد5

2004-90.192003االولذكرعراقًسالم حماد سامًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد6

2004-90.152003االولذكرعراقًسلمان حقً عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد7

2004-90.032003االولأنثىعراقٌةهللا عبد الدٌن عالء ابرارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد8

2004-89.892003االولذكرعراقًبرتو احمد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد9

2004-89.82003االولأنثىعراقٌةرجب شعبان شذىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد10

2004-87.582003االولذكرعراقًكركوش جابر عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد11

2004-87.472003االولذكرعراقًمحمد كامل محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد12

2004-87.452003االولذكرعراقًحمد حسٌن مجٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد13

2004-87.412003االولذكرعراقًجاسم كامل علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد14

2004-87.242003االولذكرعراقًاحمد محمود ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد15

2004-87.212003االولأنثىعراقٌةالكرٌم عبد المحسن عبد سارةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد16

2004-87.022003االولأنثىعراقٌةوهاب عدنان آٌاتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد17

2004-86.852003االولذكرعراقًحمٌد جاسم رحٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد18

2004-86.822003االولأنثىعراقٌةداود سلمان فاطمةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد19

2004-85.782003االولذكرعراقًحسن خلف محمد عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد20

2004-85.292003االولذكرعراقًمحمود شٌاع ٌونسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد21

2004-85.282003االولذكرعراقًعلً محمد قٌس محبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد22

2004-84.992003االولذكرعراقًمحمد رشٌد ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد23

2004-84.882003االولأنثىعراقٌةمجٌد حمدي اعتمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2004-84.532003االولذكرعراقًهللا عبد مصطفى قاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد25

2004-84.372003االولأنثىعراقٌةابراهٌم احمد امالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد26

2004-84.122003االولذكرعراقًعلً حسن سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد27

2004-84.122003الثانًذكرعراقًنصٌف قحطان سمٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد28

2004-84.032003االولذكرعراقًمحمد كمال ضرغامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد29

2004-83.962003االولذكرعراقًحمودي اللطٌف عبد عادلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد30

2004-83.662003االولذكرعراقًعلٌوي خلٌفة حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد31

2004-83.652003االولأنثىعراقٌةمهدي صالح مدٌحةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد32

2004-83.542003االولذكرعراقًحسن عباس ظافرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد33

2004-83.042003االولذكرعراقًشناوة صالح ٌحٌىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد34

2004-83.032003االولأنثىعراقٌةٌونس فرحان شفاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد35

2004-82.882003االولذكرعراقًشحاذة عبد ماجدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد36

2004-82.812003االولذكرعراقًكرٌم غفور علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد37

2004-82.82003االولأنثىعراقٌةمجٌد صادق احالمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد38

2004-82.622003االولأنثىعراقٌةاحمد طالب طٌبةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد39

2004-82.292003االولذكرعراقًخصاف زٌون علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد40

2004-82.162003االولذكرعراقًخماس نافع قٌسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد41

2004-82.072003االولذكرعراقًحمٌدي ندا رحٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد42

2004-81.682003االولذكرعراقًهللا عبد عماش ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد43

2004-81.522003االولذكرعراقًحمدي حسن محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد44

2004-81.512003االولذكرعراقًرحمن مهدي عديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد45

2004-81.42003االولذكرعراقًتمٌر عكاب منٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد46

2004-81.232003االولذكرعراقًخضٌر هادي عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد47

2004-81.142003االولذكرعراقًطه صبار محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2004-80.962003االولذكرعراقًاحمد محمود مؤٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد49

2004-80.792003االولذكرعراقًهللا عبد علً خمٌسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد50

2004-80.562003االولأنثىعراقٌةاحمد جمعة وسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد51

2004-80.512003االولذكرعراقًابراهٌم نصار بشٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد52

2004-80.442003االولأنثىعراقٌةمهدي اللطٌف عبد بشرىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد53

2004-80.422003االولذكرعراقًناٌف محمد عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد54

2004-80.392003االولذكرعراقًامٌن محمد اٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد55

2004-80.22003االولأنثىعراقٌةعلوان هادي منىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد56

2004-79.942003االولذكرعراقًلفته علوان فضلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد57

2004-79.832003االولذكرعراقًمندوه محمد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد58

2004-79.742003االولذكرعراقًنشمً حسن صباحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد59

2004-79.572003االولذكرعراقًحسٌن علً محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد60

2004-79.492003االولذكرعراقًالجان حسٌن جلٌل محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد61

2004-79.392003االولذكرعراقًخلف عٌادة عبودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد62

2004-79.352003االولذكرعراقًتاٌه عبد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد63

2004-79.332003االولذكرعراقًمهدي عبد صبحً سمٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد64

2004-78.942003االولذكرعراقًصالح مزهر اٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد65

2004-78.892003االولذكرعراقًذٌاب جدوع الحمٌد عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد66

2004-78.742003االولذكرعراقًفزع سعدون عزٌزالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد67

2004-78.422003االولذكرعراقًحسٌن الوهاب عبد نشأتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد68

2004-78.422003االولذكرعراقًعلً حمد ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد69

2004-78.392003الثانًذكرعراقًداود عبٌد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد70

2004-78.292003االولذكرعراقًاسماعٌل نبهان محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد71

2004-78.242003االولذكرعراقًهللا عبد خلف عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2004-78.122003االولذكرعراقًصالح المجٌد عبد ساجدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد73

2004-78.112003االولذكرعراقًولً محمد وهٌب محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد74

2004-77.942003االولذكرعراقًٌاسٌن كرٌم علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد75

2004-77.932003االولذكرعراقًسلمان نوري صباحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد76

2004-77.832003االولذكرعراقًمحمد السالم عبد ماهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد77

2004-77.822003االولأنثىعراقٌةجبر محمد حنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد78

2004-77.82003االولذكرعراقًمحمد عدنان علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد79

2004-77.62003االولذكرعراقًناصر محمود بشٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد80

2004-77.592003االولذكرعراقًروٌجٌع حمدان محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد81

2004-77.512003االولذكرعراقًالسالم عبد فاتك ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد82

2004-77.142003االولذكرعراقًابراهٌم علً محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد83

2004-76.992003االولأنثىعراقٌةعلً خزعل كرٌمةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد84

2004-76.92003االولذكرعراقًخلٌل مزهر احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد85

2004-76.852003االولذكرعراقًالرحمن عبد خالد ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد86

2004-76.72003االولذكرعراقًسبتً ستار جبارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد87

2004-76.662003االولذكرعراقًعلً حسن صباحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد88

2004-76.552003االولذكرعراقًكاظم حسٌن الخالق عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد89

2004-76.42003االولذكرعراقًحسٌن احمد الودود عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد90

2004-76.42003االولذكرعراقًسلمان صبحً مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد91

2004-76.372003الثانًذكرعراقًتركً ٌاسٌن اٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد92

2004-76.362003االولذكرعراقًمحمود الواحد عبد سعٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد93

2004-76.32003االولذكرعراقًسعدون الخالق عبد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد94

2004-76.252003االولذكرعراقًساٌر احمد ماهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد95

2004-76.012003االولذكرعراقًمحمد جاسم لطٌفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد96
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2004-75.892003االولذكرعراقًهوبً صالح الستار عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد97

2004-75.72003االولذكرعراقًاٌوب خلف اللطٌف عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد98

2004-75.232003االولذكرعراقًشٌاع دحام حسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد99

2004-75.012003االولذكرعراقًناهً شالل رٌاضالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد100

2004-752003االولذكرعراقًمحمد جاسم سعدونالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد101

2004-74.942003االولذكرعراقًوالً هالل محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد102

2004-74.942003االولذكرعراقًجاسم جوٌر ٌوسفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد103

2004-74.82003االولأنثىعراقٌةالوهاب عبد الرزاق عبد كوثرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد104

2004-74.772003االولذكرعراقًجاسم الكرٌم عبد ناظمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد105

2004-74.762003االولذكرعراقًحسٌن عٌاش عبودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد106

2004-74.732003االولأنثىعراقٌةحسونً كاظم ابتسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد107

2004-74.722003االولذكرعراقًعالوي فرحان احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد108

2004-74.622003االولذكرعراقًحمد متعب غضبانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد109

2004-74.562003االولذكرعراقًحبٌب طه احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد110

2004-74.492003االولذكرعراقًعودا سعود اٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد111

2004-74.432003االولذكرعراقًناٌف ضاحً حمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد112

2004-74.422003االولذكرعراقًمحمد اسماعٌل ٌوسفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد113

2004-74.332003االولذكرعراقًسرحان فٌحان طارقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد114

2004-74.212003االولذكرعراقًحمدان حسٌن طارقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد115

2004-73.92003االولذكرعراقًمهدي احمد شهابالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد116

2004-73.662003االولذكرعراقًناجً خلٌل نهادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد117

2004-73.522003االولذكرعراقًاحمد جدٌع طارقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد118

2004-73.462003االولذكرعراقًهالل بدران رعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد119

2004-73.412003االولذكرعراقًحمادي هضم شهابالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد120
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2004-73.42003االولأنثىعراقٌةظاهر فائق عهودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد121

2004-73.382003االولذكرعراقًخلف بدر اكرمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد122

2004-73.372003االولذكرعراقًصبر جمٌل ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد123

2004-73.342003االولذكرعراقًحسٌن موسى علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد124

2004-73.232003االولذكرعراقًسعٌد هللا عبد شعبانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد125

2004-73.12003االولذكرعراقًسعٌد خلف حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد126

2004-73.082003االولذكرعراقًالجبار عبد محمد طارقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد127

2004-73.082003االولذكرعراقًالرحمن عبد الخالق عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد128

2004-73.052003االولذكرعراقًناصر هللا عبد الستار عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد129

2004-72.952003االولأنثىعراقٌةخلٌل محمد رناالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد130

2004-72.82003االولذكرعراقًصالح حسن مؤٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد131

2004-72.692003االولأنثىعراقٌةاسماعٌل باهر شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد132

2004-72.612003االولذكرعراقًداود سعود محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد133

2004-72.532003االولأنثىعراقٌةعباس ستار إٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد134

2004-72.442003االولذكرعراقًكرٌم سلٌمان علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد135

2004-72.312003االولذكرعراقًعٌدان موسى ٌوسفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد136

2004-72.282003االولذكرعراقًهللا عبد الستار عبد قحطانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد137

2004-72.22003االولذكرعراقًعبد ٌاسٌن طهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد138

2004-72.182003االولذكرعراقًطه جمال صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد139

2004-722003الثانًذكرعراقًعلً محمد عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد140

2004-71.852003االولذكرعراقًالهادي عبد السالم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد141

2004-71.852003االولذكرعراقًصالح حسٌن محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد142

2004-71.832003االولذكرعراقًشاكر جمال محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد143

2004-71.832003الثانًذكرعراقًحسٌن عبد نجم عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد144
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2004-71.712003االولذكرعراقًطه ابراهٌم حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد145

2004-71.642003االولذكرعراقًحسن متعب خضٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد146

2004-71.552003االولذكرعراقًابراهٌم السالم عبد عارفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد147

2004-71.472003االولذكرعراقًعواد احمد عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد148

2004-71.452003االولذكرعراقًمطر محمٌد سامًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد149

2004-71.322003االولذكرعراقًشارع قطاس محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد150

2004-71.32003االولذكرعراقًعباس مصطفى سمٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد151

2004-71.142003االولذكرعراقًهللا عبد راغب رٌاضالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد152

2004-70.962003االولذكرعراقًابراهٌم رشٌد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد153

2004-70.742003االولذكرعراقًمشعان مرهون علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد154

2004-70.732003االولذكرعراقًجاسم خضٌر علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد155

2004-70.72003االولذكرعراقًاحمد هاشم باسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد156

2004-70.72003االولذكرعراقًحمٌد عباس حسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد157

2004-70.622003األولذكرعراقًصالح سعدون احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد158

2004-70.572003االولذكرعراقًهللا عبد محمد الجلٌل عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد159

2004-70.552003االولذكرعراقًشعبان المجٌد عبد اسعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد160

2004-70.542003االولذكرعراقًحسٌن هللا عبد الحمٌد عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد161

2004-70.482003االولذكرعراقًفائق نزار عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد162

2004-70.322003االولذكرعراقًنجم محمد حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد163

2004-70.322003االولذكرعراقًراشد قاسم فوزيالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد164

2004-70.12003االولذكرعراقًكواد اسماعٌل عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد165

2004-69.972003االولذكرعراقًصالح هادي اكرمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد166

2004-69.892003االولذكرعراقًاسماعٌل عثمان قاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد167

2004-69.752003االولذكرعراقًمحمد جعفر مرتضىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد168
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2004-69.732003االولذكرعراقًمحمد ناٌف هشامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد169

2004-69.672003الثانًذكرعراقًحامد ناصح صبحًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد170

2004-69.512003االولذكرعراقًكمال الجلٌل عبد حكٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد171

2004-69.452003االولذكرعراقًعباس اسعد ثامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد172

2004-69.442003االولذكرعراقًالكرٌم عبد ابراهٌم قتٌبةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد173

2004-69.322003االولذكرعراقًخلٌل الحق عبد رعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد174

2004-69.262003االولذكرعراقًعلً حسٌن الدٌن فخرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد175

2004-69.052003االولذكرعراقًثابت حسن محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد176

2004-69.042003االولذكرعراقًراضً حمٌد فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد177

2004-68.932003االولذكرعراقًعٌسى طارق زٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد178

2004-68.92003االولذكرعراقًالرزاق عبد حسن محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد179

2004-68.872003االولذكرعراقًاحمد طه الرحمن عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد180

2004-68.842003االولذكرعراقًمجٌد غازي محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد181

2004-68.812003االولذكرعراقًاحمد خمٌس محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد182

2004-68.742003االولذكرعراقًمحمود الرحمن عبد مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد183

2004-68.62003االولذكرعراقًنجم داش كرة اسماعٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد184

2004-68.532003االولذكرعراقًالهادي عبد االمٌر عبد ساجدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد185

2004-68.52003االولذكرعراقًمحمد حمٌد سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد186

2004-68.312003االولذكرعراقًمخلف مطلك عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد187

2004-68.192003االولذكرعراقًصالح ستار جبارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد188

2004-68.172003االولذكرعراقًسلوم موفق مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد189

2004-68.142003االولذكرعراقًحسٌن عباس كمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد190

2004-67.992003االولذكرعراقًصكر علً الجلٌل عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد191

2004-67.952003االولذكرعراقًشبٌب عبود سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد192
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2004-67.892003االولذكرعراقًمحمد الغفور عبد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد193

2004-67.852003االولذكرعراقًحسن كرٌم قٌسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد194

2004-67.852003االولذكرعراقًالمنعم عبد محمود ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد195

2004-67.852003الثانًذكرعراقًابراهٌم لطٌف عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد196

2004-67.732003االولذكرعراقًعلً حسٌن الرزاق عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد197

2004-67.72003االولذكرعراقًاحمد عطٌه حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد198

2004-67.72003االولذكرعراقًحاتم حالل ضٌاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد199

2004-67.652003الثانًذكرعراقًفخري عصام اٌمنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد200

2004-67.632003االولذكرعراقًحسٌن علو احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد201

2004-67.62003االولأنثىعراقٌةابراهٌم جاسم رناالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد202

2004-67.582003االولذكرعراقًحسن الرزاق عبد طهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد203

2004-67.512003االولذكرعراقًمحمد عوده محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد204

2004-67.442003االولذكرعراقًابراهٌم شرهان حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد205

2004-67.42003االولذكرعراقًمصطفى محمود قحطانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد206

2004-67.392003االولذكرعراقًعلً طلب سعدونالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد207

2004-67.362003االولذكرعراقًالرحمن عبد الرزاق عبد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد208

2004-67.332003الثانًذكرعراقًماضً عزٌز حسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد209

2004-67.22003الثانًذكرعراقًاحمد زعٌان علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد210

2004-67.152003االولذكرعراقًٌوسف الرزاق عبد ناصرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد211

2004-67.142003االولذكرعراقًجواد مخلف اٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد212

2004-67.092003االولذكرعراقًمحمود شاكر الصمد عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد213

2004-67.012003االولذكرعراقًاحمد حسام عزتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد214

2004-66.862003االولذكرعراقًخضر الٌاس معتزالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد215

2004-66.632003االولذكرعراقًشمران شافً كمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد216
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2004-66.432003االولذكرعراقًدخٌل فواز نهادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد217

2004-66.342003االولذكرعراقًعبد سلٌمان احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد218

2004-66.332003االولذكرعراقًناٌف عبٌد حمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد219

2004-66.322003االولذكرعراقًمحمد حسٌن اسماعٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد220

2004-66.242003االولذكرعراقًحمٌد عدنان مروانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد221

2004-66.172003االولذكرعراقًعٌسى محًٌ زكرٌاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد222

2004-66.172003الثانًذكرعراقًهللا عبد خضٌر بسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد223

2004-66.162003االولذكرعراقًهللا عبد طه محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد224

2004-66.142003االولذكرعراقًعلً محمد سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد225

2004-66.122003الثانًذكرعراقًٌاسٌن جمعة محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد226

2004-66.072003االولأنثىعراقٌةخضٌر ٌاسٌن بلقٌسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد227

2004-65.82003الثانًذكرعراقًعباس محمد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد228

2004-65.782003االولأنثىعراقٌةالغفور عبد سامً نادٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد229

2004-65.72003الثانًذكرعراقًعبد عباس ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد230

2004-65.652003االولذكرعراقًزوٌد احمد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد231

2004-65.642003االولذكرعراقًشهاب محمد محً صبحًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد232

2004-65.472003الثانًذكرعراقًنجم حرٌش احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد233

2004-65.472003الثانًذكرعراقًاحمد حسن احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد234

2004-65.392003االولذكرعراقًخلٌفة جٌاد الرافع عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد235

2004-65.312003االولذكرعراقًمحمد هللا عبد عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد236

2004-65.252003االولذكرعراقًمحمد الكرٌم عبد عديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد237

2004-65.222003االولذكرعراقًطعان علً جعفرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد238

2004-65.042003االولذكرعراقًعساف فرحان حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد239

2004-64.842003االولذكرعراقًصالح حمد عوادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد240
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2004-64.732003االولذكرعراقًعوٌد حسن ضاريالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد241

2004-64.632003االولأنثىعراقٌةصالح جمٌل صبٌحةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد242

2004-64.462003االولذكرعراقًعلً حسٌن عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد243

2004-64.362003الثانًأنثىعراقٌةشهاب عباس سهامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد244

2004-64.162003االولذكرعراقًكٌطان صبحً الرزاق عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد245

2004-63.982003الثانًذكرعراقًمحمود شكر عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد246

2004-63.922003االولذكرعراقًلطٌف احمد ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد247

2004-63.832003الثانًذكرعراقًعبٌد عباس مزهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد248

2004-63.822003الثانًذكرعراقًمحمد ادري الجبار عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد249

2004-63.82003االولذكرعراقًسلٌم صالح مجٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد250

2004-63.582003االولذكرعراقًاسماعٌل خلف كرٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد251

2004-63.472003الثانًذكرعراقًجاسم محمد ناظمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد252

2004-63.412003الثانًذكرعراقًصالح محمود شاكرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد253

2004-63.262003االولذكرعراقًاحمد هالل تحسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد254

2004-63.182003االولذكرعراقًعلٌوي حسٌن ناصرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد255

2004-63.122003الثانًذكرعراقًحمودي محمد حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد256

2004-63.12003الثانًذكرعراقًوهٌب سلمان ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد257

2004-62.82003االولذكرعراقًزبن حسٌن عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد258

2004-62.682003الثانًذكرعراقًعباس محمد هوبًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد259

2004-62.652003االولذكرعراقًالرزاق عبد عدنان قحطانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد260

2004-62.552003االولذكرعراقًجراد راشد عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد261

2004-62.52003االولذكرعراقًمصطفى ابراهٌم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد262

2004-62.392003الثانًذكرعراقًفاضل رعد عزٌزالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد263

2004-62.222003الثانًذكرعراقًصالح سلمان ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد264
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2004-62.082003الثانًذكرعراقًاحمد ٌونس الواحد عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد265

2004-61.882003االولذكرعراقًمحمد الرحمن عبد القادر عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد266

2004-61.882003الثانًذكرعراقًنجم احمد حبٌب حامدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد267

2004-61.652003االولذكرعراقًجبارة ٌاسٌن طهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد268

2004-61.622003االولأنثىعراقٌةباهض رٌسان اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد269

2004-61.332003الثانًذكرعراقًمهدي هللا عبد عادلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد270

2004-61.242003االولذكرعراقًعلً الرزاق عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد271

2004-61.12003الثانًذكرعراقًالرزاق عبد ابراهٌم خلٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد272

2004-60.922003االولذكرعراقًكاظم هللا عبد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد273

2004-60.792003االولذكرعراقًخلف احمد ٌوسفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد274

2004-60.772003الثانًذكرعراقًصالح احمد شاكرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد275

2004-60.742003الثانًذكرعراقًهللا عبد هللا عطا احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد276

2004-60.72003الثانًذكرعراقًناصر عاشور حسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد277

2004-60.662003الثانًذكرعراقًاسماعٌل سري انسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد278

2004-60.522003االولذكرعراقًدحام احمد مثنىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد279

2004-60.522003الثانًذكرعراقًفرحان محمد صهٌبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد280

2004-60.422003الثانًذكرعراقًهللا عبد متعب وائلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد281

2004-60.32003االولذكرعراقًالرحٌم عبد الرزاق عبد الوهاب عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد282

2004-60.272003الثانًذكرعراقًعبٌد السالم عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد283

2004-60.192003الثانًذكرعراقًرمل ابراهٌم احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد284

2004-60.142003االولذكرعراقًمهٌدي حمد رعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد285

2004-60.012003االولذكرعراقًفرحان خضٌر محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد286

2004-59.722003الثانًذكرعراقًمخلف علً ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد287

2004-59.642003الثانًذكرعراقًهللا عبد نوري صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد288
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2004-59.62003االولذكرعراقًالستار عبد الدٌن صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد289

2004-59.532003الثانًذكرعراقًٌاسٌن احمد علً احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد290

2004-59.472003الثانًذكرعراقًمحمود جاسم ضٌاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد291

2004-59.472003الثانًذكرعراقًردٌف شكري محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد292

2004-59.452003الثانًذكرعراقًالقهار عبد صادق احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد293

2004-59.452003الثانًذكرعراقًحسٌن قاسم احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد294

2004-59.342003الثانًذكرعراقًمحمد متعب رائدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد295

2004-59.242003الثانًذكرعراقًسعٌد محمد صبحًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد296

2004-59.12003الثانًذكرعراقًسلمان داود وسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد297

2004-58.982003الثانًذكرعراقًحسن المنعم عبد عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد298

2004-58.652003االولذكرعراقًعلً حسٌن نعمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد299

2004-58.522003الثانًذكرعراقًعواد حالل سعدونالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد300

2004-58.512003االولذكرعراقًمصطفى هللا عبد حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد301

2004-58.232003الثانًذكرعراقًصالح عبد اسماعٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد302

2004-58.162003الثانًذكرعراقًعناد عبد عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد303

2004-58.132003الثانًذكرعراقًجاسم حداد داودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد304

2004-58.092003االولذكرعراقًحسن الكرٌم عبد حامدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد305

2004-58.032003الثانًذكرعراقًحسٌن الكرٌم عبد سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد306

2004-57.972003الثانًذكرعراقًرزوقً حمٌد حكمتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد307

2004-57.692003الثانًذكرعراقًهللا على حمد باللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد308

2004-57.322003الثانًذكرعراقًجلٌل طاهر جلٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد309

2004-57.192003الثانًذكرعراقًابراهٌم خلٌل المهٌمن عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد310

2004-56.782003الثانًذكرعراقًصالح مهدي ساجرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد311

2004-55.972003الثانًذكرعراقًاحمد باسم مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد312
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2004-53.122003الثانًذكرعراقًحسٌن احمد سلمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد313

2004-2003االولذكرعراقً* حسن عجٌل مطرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد314


