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96.582005/2004االولانثىعراقٌةسعٌد عثمان اوازالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد1

95.172005/2004االولانثىعراقٌةكاظم ناجً اٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد2

93.892005/2004االولانثىعراقٌةسلمان احمد ابراهٌم شذىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد3

93.372005/2004االولانثىعراقٌةجبار مجٌد سندسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد4

92.672005/2004االولذكرعراقًشوقً حسن احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد5

92.232005/2004االولذكرعراقًجاسم وهٌب جبارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد6

91.92005/2004االولذكرعراقًتوفٌق اكرم رائدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد7

91.792005/2004االولانثىعراقٌةسلمان داود بشرىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد8

91.762005/2004االولذكرعراقًعلً احمد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد9

90.762005/2004االولانثىعراقٌةالرزاق عبد منذر شذىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد10

90.22005/2004االولانثىعراقٌةاسماعٌل نعمان اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد11

90.182005/2004االولذكرعراقًجاسم محمد اٌوبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد12

89.852005/2004االولذكرعراقًفرٌج درٌعً القادر عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد13

89.642005/2004االولذكرعراقًمحمد كاسل محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد14

89.42005/2004االولانثىعراقٌةحاتم مالك زٌنبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد15

89.382005/2004االولانثىعراقٌةشفٌق محمد غراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد16

88.832005/2004االولانثىعراقٌةهللا عبد مؤٌد نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد17

88.472005/2004االولذكرعراقًاحمد محمود هانًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد18

87.822005/2004االولذكرعراقًداود الرحمن عبد صهٌبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد19

87.822005/2004االولذكرفلسطٌنًخلٌل محمد علً محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد20

87.382005/2004االولذكرفلسطٌنًاحمد عثمان محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد21

87.332005/2004االولذكرعراقًارحٌم جمٌل مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد22

87.272005/2004االولذكرعراقًعبد سعٌد فاضل احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد23

87.262005/2004االولذكرعراقًالغفور عبد فٌصل احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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86.762005/2004االولانثىعراقٌةمحسن هاشم احالمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد25

86.072005/2004االولذكرعراقًمحمد جاسم حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد26

85.92005/2004االولذكرعراقًعٌسى موسى محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد27

85.392005/2004االولذكرعراقًكاظم المجٌد عبد حمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد28

84.772005/2004االولانثىعراقٌةداود مصطفى خلودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد29

84.672005/2004االولذكرعراقًظاهر ٌوسف حسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد30

84.222005/2004االولذكرعراقًخلف مطر محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد31

83.662005/2004االولذكرعراقًمحمود مجٌد طارقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد32

83.632005/2004االولذكرعراقًحسن خلٌل خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد33

83.592005/2004االولانثىعراقٌةاحمد سعدون عالٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد34

83.352005/2004االولذكرعراقًعظٌم حمد صالح مهديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد35

83.272005/2004االولذكرعراقًحمادي حمٌد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد36

83.052005/2004االولذكرعراقًخلف عاٌد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد37

82.662005/2004االولانثىعراقٌةشبوط بحر انتصارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد38

82.342005/2004االولذكرعراقًخلٌل علً خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد39

82.22005/2004االولذكرعراقًحسون عواد حامدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد40

82.22005/2004االولذكرعراقًعبٌد حاتم خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد41

81.962005/2004االولانثىعراقٌةقاسم كرٌم اٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد42

81.472005/2004االولانثىعراقٌةمجٌد الحمٌد عبد شذىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد43

81.412005/2004االولذكرعراقًمحمود العزٌز عبد مثنىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد44

81.392005/2004االولذكرعراقًجمعان نوري صباحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد45

81.392005/2004االولذكرعراقًمحمد عادل عصامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد46

80.962005/2004االولذكرعراقًابراهٌم خلٌل الحكٌم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد47

80.862005/2004االولذكرعراقًالقادر عبد عاٌد جلٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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80.772005/2004االولذكرعراقًعلً حماد الرزاق عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد49

80.672005/2004االولانثىعراقٌةعلً مراد االءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد50

80.442005/2004االولانثىعراقٌةشاكر ناجً عاتكةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد51

80.312005/2004االولذكرعراقًمحمد مساهر قصًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد52

80.22005/2004االولذكرعراقًفٌاض محمد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد53

80.192005/2004االولذكرعراقًمغٌر جبل فاضلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد54

79.12005/2004االولانثىعراقٌةاحمد جاسم سمٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد55

79.022005/2004االولذكرعراقًمحمد اللطٌف عبد ضٌاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد56

78.992005/2004االولانثىعراقٌةسلمان صبحً منىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد57

78.712005/2004االولذكرعراقًشرٌف محمد الدٌن نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد58

78.122005/2004االولانثىعراقٌةداود خلٌل لهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد59

78.032005/2004االولذكرعراقًعبد هنٌدي سهٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد60

77.742005/2004االولذكرعراقًمخلف حسن صباحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد61

77.722005/2004االولذكرعراقًرشٌد صباح محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد62

77.692005/2004االولذكرعراقًخطاب هللا عبد احمد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد63

77.682005/2004االولانثىعراقٌةعبٌد محمد فاطمةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد64

77.42005/2004االولذكرعراقًهللا عبد محمد احمد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد65

77.312005/2004االولانثىفلسطٌنٌةٌوسف ابراهٌم مزنةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد66

77.192005/2004االولذكرعراقًشاهر رحٌم حمدي حامدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد67

77.192005/2004االولذكرعراقًعنفوص حسٌن حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد68

76.82005/2004االولذكرعراقًمحمد هاشم السالم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد69

76.642005/2004االولذكرعراقًجمعة داود ثامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد70

76.532005/2004االولذكرعراقًحسن هللا فٌض نٌازالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد71

76.522005/2004االولذكرعراقًاحمد ذٌبان القادر عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد72
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76.512005/2004االولانثىعراقٌةحسٌن صادق بانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد73

76.432005/2004االولذكرعراقًعباس عاصف حٌدرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد74

76.412005/2004االولذكرعراقًمحمد مصلح محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد75

76.372005/2004االولذكرعراقًحسٌن علوان طاهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد76

76.152005/2004االولذكرعراقًمحمود شاكر احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد77

76.022005/2004االولذكرعراقًجاسم اللطٌف عبد مازنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد78

75.882005/2004االولذكرعراقًناصر احمد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد79

75.842005/2004االولذكرعراقًاحمد جاسم ٌوسفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد80

75.792005/2004االولذكرعراقًالواحد عبد الفتاح عبد محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد81

75.722005/2004االولذكرعراقًمصطفى محمد فاضلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد82

75.682005/2004االولذكرعراقًمحمد عبود الحسن عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد83

75.572005/2004االولذكرعراقًبشٌر صالح محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد84

75.552005/2004االولذكرعراقًصالح هللا عبد محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد85

75.312005/2004االولذكرعراقًعلوان خلٌفة محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد86

75.32005/2004االولذكرعراقًحسن جبار علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد87

75.192005/2004االولذكرعراقًعزٌز كوزر محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد88

75.182005/2004االولذكرعراقًسهٌل شعالن حامدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد89

75.072005/2004االولانثىعراقٌةجبار خالد عذراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد90

75.032005/2004االولذكرعراقًجواد خلف حمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد91

74.942005/2004االولذكرعراقًاسماعٌل االمٌر عبد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد92

74.932005/2004االولذكرعراقًعباس جاسم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد93

74.892005/2004االولذكرعراقًداود فتاح حمزةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد94

74.852005/2004الثانًذكرعراقًفرحان كاظم ثائرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد95

74.832005/2004االولذكرعراقًمحمد دلف فٌصلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد96
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74.632005/2004االولذكرعراقًمحمد خشان حٌدرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد97

74.582005/2004االولذكرعراقًعبطان صالح مطلبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد98

74.362005/2004االولذكرعراقًجاسم عبد عباس فاضلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد99

74.32005/2004االولذكرعراقًراضً جاسم احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد100

74.242005/2004االولذكرعراقًعوده احمد صفاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد101

73.892005/2004االولذكرعراقًعبد عبدال جعفرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد102

73.792005/2004االولذكرعراقًصغٌر محمود مزهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد103

73.52005/2004االولذكرعراقًمحمود سلمان علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد104

73.372005/2004االولذكرعراقًفرج خالد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد105

73.222005/2004االولانثىعراقٌةفرٌد ستار اسماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد106

73.222005/2004االولذكرعراقًكاظم علً حسٌن عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد107

73.112005/2004االولذكرعراقًسعدون عجمان كاملالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد108

73.032005/2004االولانثىعراقٌةحسٌن ابراهٌم خولةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد109

73.032005/2004االولذكرعراقًعبد اشرف مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد110

72.992005/2004االولذكرعراقًمحمد دلف هللا عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد111

72.992005/2004االولذكرعراقًخلف الرزاق عبد ماجدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد112

72.972005/2004االولذكرعراقًشاكر نرٌمان محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد113

72.842005/2004االولذكرعراقًالرزاق عبد محمد جاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد114

72.762005/2004االولذكرعراقًحسٌن شاكر محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد115

72.722005/2004االولذكرعراقًمحمود الرحمن عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد116

72.472005/2004االولانثىعراقٌةالقطان احمد سالم آنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد117

72.442005/2004االولذكرعراقًكرٌم جبار محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد118

72.432005/2004االولذكرعراقًعباس علً رعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد119

72.352005/2004االولذكرعراقًجاسم احمد قصًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد120
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72.162005/2004االولذكرعراقًصالح حسٌن هللا عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد121

72.142005/2004االولذكرعراقًعباس خلف دحامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد122

72.062005/2004االولذكرعراقًشالل سلمان ثامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد123

71.852005/2004االولذكرعراقًكاظم شالل عجمًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد124

71.82005/2004االولذكرعراقًعزٌز هللا مد حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد125

71.692005/2004االولذكرعراقًعلً معٌوف خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد126

71.362005/2004االولذكرعراقًمحمد اسماعٌل احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد127

71.352005/2004االولذكرعراقًاحمد محمد حارثالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد128

71.342005/2004االولذكرعراقًعاصً ناظم احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد129

71.332005/2004االولذكرعراقًالرزاق عبد المطلب عبد لٌثالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد130

71.292005/2004االولذكرعراقًخلف محمد ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد131

70.92005/2004االولذكرعراقًمحمد صالح سامًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد132

70.792005/2004االولذكرعراقًصالح مهدي باللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد133

70.692005/2004االولذكرعراقًدواح محمد عبد عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد134

70.682005/2004االولذكرعراقًراضً حمٌد مشعانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد135

70.672005/2004االولذكرعراقًفتٌخان احمد هٌثمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد136

70.52005/2004الثانًذكرعراقًٌاس ٌحٌى نبٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد137

70.472005/2004االولانثىعراقٌةخلٌل محمد شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد138

70.422005/2004االولذكرعراقًحسن ٌونس اٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد139

70.082005/2004االولذكرعراقًمحمود حربً مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد140

702005/2004االولانثىعراقٌةعبد محمد جاسم هبهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد141

69.912005/2004االولذكرعراقًادهام شبٌب دهامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد142

69.842005/2004االولذكرعراقًزٌدان شندخ غانمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد143

69.82005/2004االولذكرعراقًعلً حسن خلٌل أنسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد144
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69.792005/2004االولذكرعراقًجاسم محمود ذاكرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد145

69.782005/2004االولذكرعراقًعبد حسن لٌثالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد146

69.732005/2004االولذكرعراقًٌحٌى نوري ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد147

69.612005/2004االولذكرعراقًالجلٌل عبد حسٌن صدامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد148

69.522005/2004االولذكرعراقًخضٌر ٌاس احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد149

69.382005/2004االولذكرفلسطٌنًهللا عبد مرشد عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد150

69.232005/2004االولذكرعراقًالرزاق عبد محمد اسماعٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد151

69.122005/2004االولذكرعراقًحمد حمدان علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد152

69.052005/2004االولذكرعراقًهللا عبد شرٌف محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد153

68.882005/2004االولذكرعراقًفرحان حمود الحلٌم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد154

68.772005/2004االولذكرسوريحسٌن عمر ٌوسفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد155

68.542005/2004االولانثىفلسطٌنًقاسم طارق سندسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد156

68.482005/2004الثانًذكرعراقًعباس نكٌر جها فؤادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد157

68.442005/2004الثانًذكرعراقًجلٌل نوري حسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد158

68.32005/2004االولذكرعراقًشعبان سلمان الكرٌم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد159

68.32005/2004االولذكرعراقًخضٌر عبٌد الهادي عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد160

68.222005/2004االولذكرعراقًكاظم سعٌد فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد161

682005/2004االولذكرعراقًخلف هللا عبد ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد162

67.952005/2004االولذكرعراقًجاسم فزع حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد163

67.872005/2004االولذكرعراقًعواد قٌس قصًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد164

67.812005/2004االولذكرعراقًحسٌن علً بندرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد165

67.772005/2004االولذكرعراقًصالح حسٌن علً جاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد166

67.762005/2004االولذكرعراقًعلوان سعدون مخلصالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد167

67.742005/2004الثانًذكرعراقًمشوط عدوان سعٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد168
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67.732005/2004االولذكرعراقًصالح رشٌد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد169

67.682005/2004الثانًذكرعراقًحمود ابراهٌم القادر عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد170

67.492005/2004االولذكرعراقًعوض صباح قدوريالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد171

67.422005/2004الثانًذكرعراقًزوبع ذٌاب رٌاضالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد172

67.252005/2004االولذكرعراقًعبد محمد الستار عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد173

67.242005/2004االولذكرعراقًعٌسى عباس صبريالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد174

67.112005/2004االولذكرعراقًالرزاق عبد محمد السالم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد175

67.032005/2004االولذكرعراقًاللطٌف عبد ٌاسٌن مروانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد176

66.922005/2004الثانًذكرعراقًحمد صبار ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد177

66.892005/2004االولذكرعراقًرجه كرٌم رشٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد178

66.882005/2004االولذكرعراقًحمد حمٌد محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد179

66.752005/2004الثانًذكرعراقًصالح حماده زٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد180

66.692005/2004الثانًذكرعراقًحمدان حسٌن احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد181

66.682005/2004االولذكرعراقًمصلح عواد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد182

66.532005/2004االولذكرعراقًهزبر عبود احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد183

66.42005/2004االولذكرعراقًجمعة علوان ناجًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد184

66.312005/2004االولذكرعراقًاحمد شهاب صمٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد185

66.272005/2004االولذكرعراقًالرزاق عبد محمد عاصمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد186

66.242005/2004االولذكرعراقًالكرٌم عبد الرحمن عبد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد187

66.212005/2004االولذكرعراقًصالح جمٌل فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد188

66.182005/2004االولذكرعراقًعبٌد سهٌل الرحمن عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد189

66.152005/2004االولذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد190

66.092005/2004الثانًذكرعراقًمحان عزٌز فاٌزالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد191

66.052005/2004االولذكرعراقًحمادي قحطان سفٌانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد192
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65.912005/2004االولذكرعراقًحسٌن صالح ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد193

65.872005/2004الثانًذكرعراقًجاسم عواد حمد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد194

65.842005/2004الثانًذكرعراقًمظلوم احمد عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد195

65.82005/2004الثانًذكرعراقًاحمد متعب سالمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد196

65.742005/2004االولذكرعراقًجاسم احمد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد197

65.612005/2004االولذكرعراقًنجم صالح مهدي صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد198

65.582005/2004االولذكرعراقًاحمد ابراهٌم خلٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد199

65.462005/2004االولذكرعراقًحمٌد ٌاسٌن عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد200

65.42005/2004االولذكرعراقًعاٌد نعمان قاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد201

65.392005/2004االولذكرعراقًهللا عبد محمود حقًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد202

65.352005/2004االولذكرعراقًصالح سلمان مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد203

65.342005/2004االولذكرعراقًمهنا حمود علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد204

65.272005/2004االولذكرعراقًمجٌد الحمٌد عبد شوكتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد205

65.242005/2004االولذكرعراقًناٌل كاظم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد206

65.212005/2004االولذكرعراقًعلٌوي سعدي علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد207

65.22005/2004االولذكرعراقًعواد ناجً هٌثمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد208

65.162005/2004االولذكرعراقًقدوري عبد قٌسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد209

65.122005/2004االولذكرعراقًعبد حمٌد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد210

65.112005/2004الثانًذكرعراقًهللا عبد شعبان رعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد211

65.072005/2004الثانًذكرعراقًعباس ٌاس صبريالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد212

64.962005/2004االولانثىعراقٌةاحمد حمٌد بشرىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد213

64.912005/2004الثانًذكرعراقًابراهٌم حافظ شعالنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد214

64.862005/2004االولذكرعراقًجاسم صالح عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد215

64.722005/2004االولانثىعراقٌةجاسم عامر حسٌن ثائرةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد216
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64.682005/2004االولذكرعراقًعكاب علً كرٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد217

64.642005/2004الثانًذكرعراقًالنعٌمً حسن صالح مهدي صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد218

64.552005/2004الثانًذكرعراقًحسٌن مهدي محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد219

64.542005/2004االولذكرعراقًجاسم محمد حسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد220

64.312005/2004االولانثىعراقٌةحسون ناصر ساهرةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد221

64.32005/2004االولذكرعراقًعبٌد عواد سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد222

64.292005/2004االولذكرعراقًمحمد جاسم مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد223

64.282005/2004االولذكرعراقًمحمد احمد الجبار عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد224

64.262005/2004الثانًذكرعراقًمحمد عبد علً مهديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد225

64.112005/2004االولذكرعراقًخلف محمد سامًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد226

63.962005/2004االولذكرعراقًالقادر عبد عاصم باسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد227

63.92005/2004االولذكرعراقًعلوش كاظم محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد228

63.742005/2004االولذكرعراقًكردي خلف ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد229

63.732005/2004الثانًذكرعراقًالجبوري حمٌد عواد احمد أٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد230

63.732005/2004الثانًذكرعراقًعلً حسٌن ردامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد231

63.672005/2004الثانًذكرعراقًشالل غضٌب ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد232

63.542005/2004االولذكرعراقًخلف عاشور رٌاضالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد233

63.512005/2004االولذكرعراقًحسن الجبار عبد عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد234

63.42005/2004االولذكرعراقًهللا عبد صالح محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد235

63.42005/2004االولذكرعراقًهوبً صالح مهديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد236

63.272005/2004االولانثىعراقٌةتاٌه رعد رشاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد237

63.242005/2004االولذكرعراقًالهادي عبد محمد صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد238

63.222005/2004االولانثىعراقٌةٌاسٌن اللطٌف عبد عفافالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد239

63.062005/2004الثانًذكرعراقًمحمد عودة حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد240
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62.982005/2004الثانًذكرعراقًظاهر محمد مصلحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد241

62.952005/2004الثانًانثىعراقٌةرشٌد االمٌر عبد سكٌنةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد242

62.942005/2004الثانًذكرعراقًمضعن احمد خلٌفةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد243

62.82005/2004الثانًذكرعراقًفٌاض مدهاس اكرمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد244

62.792005/2004الثانًذكرعراقًٌوسف خلف محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد245

62.692005/2004الثانًذكرعراقًاحمد عواد عارفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد246

62.652005/2004االولذكرعراقًرزوقً عثمان الباسط عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد247

62.552005/2004االولذكرعراقًحسٌن عاٌد بركاتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد248

62.552005/2004الثانًذكرعراقًحمزة فخري هٌبتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد249

62.252005/2004االولذكرعراقًكٌطان محمود نزهانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد250

62.182005/2004االولذكرعراقًشهاب ابراهٌم جلٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد251

61.972005/2004الثانًذكرعراقًسلمان جمٌل ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد252

61.832005/2004االولذكرعراقًكاكه احمد رٌاضالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد253

61.792005/2004الثانًذكرعراقًابراهٌم حبٌب حمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد254

61.722005/2004االولذكرعراقًتوفٌق رعد بكرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد255

61.652005/2004االولذكرعراقًسلمان فٌاض ٌونسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد256

61.612005/2004االولذكرعراقًجواد هللا عبد جوادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد257

61.62005/2004الثانًذكرعراقًسعود جلٌل طالبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد258

61.462005/2004االولذكرعراقًجاسم راتب عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد259

61.42005/2004الثانًذكرعراقًزٌدان رضوان خلٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد260

61.382005/2004االولانثىعراقٌةعباس هادي هبهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد261

61.112005/2004الثانًذكرعراقًجدٌع عبٌد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد262

612005/2004الثانًذكرعراقًغافل حمٌد عاٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد263

60.812005/2004الثانًذكرعراقًحمادي كردي طهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد264
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60.72005/2004الثانًانثىعراقٌةعبد حسٌن تماضرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد265

60.622005/2004االولذكرعراقًحوٌش المال محمود الرحمن عبد بشٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد266

60.542005/2004الثانًذكرعراقًعلً حسٌن محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد267

60.482005/2004الثانًذكرعراقًشنان فٌاض حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد268

60.42005/2004االولانثىعراقٌةكعود عزار زٌنةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد269

60.382005/2004الثانًذكرعراقًالمحمدي حمادي حماد جمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد270

60.272005/2004االولذكرعراقًفٌاض الحمٌد عبد فوازالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد271

60.272005/2004االولذكرعراقًنعمان عدنان قحطانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد272

60.232005/2004االولذكرعراقًمنصور القادر عبد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد273

60.222005/2004االولذكرعراقًناٌف احمد ٌوسفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد274

60.132005/2004االولذكرعراقًنصٌف برع جاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد275

60.042005/2004االولذكرعراقًخلٌفة حسٌن عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد276

60.022005/2004االولذكرعراقًمحٌمٌد جاسم كمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد277

60.022005/2004الثانًذكرعراقًتوفٌق حمٌد عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد278

59.492005/2004الثانًذكرعراقًكاظم لطٌف عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد279

59.362005/2004االولذكرعراقًكسار عالوي فخريالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد280

58.712005/2004الثانًذكرعراقًابراهٌم محمود شاكرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد281

58.242005/2004الثانًذكرعراقًجعٌجع كرٌم حٌدرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد282

57.752005/2004الثانًذكرعراقًمحمود علً عبد سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد283

56.922005/2004الثانًذكرعراقًابراهٌم ربٌع ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد284

56.692005/2004الثانًذكرعراقًحمودي خضر حموديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد285

56.622005/2004الثانًذكرعراقًاحمد خلٌل عدنان محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد286

56.312005/2004الثانًذكرعراقًحسن مضحً حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد287

55.492005/2004الثانًذكرعراقًالكرٌم عبد خالد حارثالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد288
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54.912005/2004االولذكرعراقًعزٌز صالح ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد289

54.622005/2004الثانًذكرعراقًحسٌن سالم فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد290

54.472005/2004الثانًذكرعراقًنجٌب محمد اسعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد291

54.372005/2004الثانًذكرعراقًالدٌن محً سعد سامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد292


