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مسائ2009ً-91.692008اولذكرعراقًداود سلمان داود عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد1

مسائ2009ً-90.852008اولانثىعراقًعباس كاظم فاضل خلودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد2

مسائ2009ً-89.532008اولانثىعراقًحسٌن محمود شمران خولةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد3

مسائ2009ً-89.482008اولانثىعراقًحسٌن ناصر امٌن لٌلىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد4

مسائ2009ً-87.572008اولذكرعراقًعلً حسٌن طالبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد5

مسائ2009ً-87.012008اولذكرعراقًسلطان صالح احمد خضٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد6

مسائ2009ً-862008اولذكرعراقًمجٌد صادق صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد7

مسائ2009ً-85.042008اولذكرعراقًعباس فرحان خلف صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد8

مسائ2009ً-84.342008اولانثىعراقًاحمد جاسم مجٌد اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد9

مسائ2009ً-83.272008اولذكرعراقًعلً حسن الكرٌم عبد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد10

مسائ2009ً-82.682008اولذكرعراقًالعال عبد مسلم ناطقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد11

مسائ2009ً-82.252008اولذكرعراقًحمٌد صالح دلف ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد12

مسائ2009ً-81.062008اولانثىعراقًحبٌب ابراهٌم خلٌل رغدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد13

مسائ2009ً-79.792008اولذكرعراقًمحمود شكر خلف مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد14

مسائ2009ً-78.462008اولانثىعراقًمنشد الكرٌم عبد بٌداءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد15

مسائ2009ً-78.042008اولذكرعراقًحوٌفظ عوض صباح رحٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد16

مسائ2009ً-76.542008اولانثىعراقًجواد كاظم فلايرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد17

مسائ2009ً-76.452008اولذكرعراقًحمود عمران احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد18

مسائ2009ً-75.922008اولذكرعراقًحمادي عبد دحام محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد19

مسائ2009ً-75.92008اولذكرعراقًرٌش علً دلف ساريالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد20

مسائ2009ً-75.452008اولانثىعراقًعلً سلمان علوان سعادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد21

مسائ2009ً-75.022008اولذكرعراقًهللا عبد علً كرٌم حاتمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد22

مسائ2009ً-74.932008اولذكرعراقًهللا عبد عباس ٌوسفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد23

مسائ2009ً-74.882008اولانثىعراقًحسٌن رشٌد محمد اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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مسائ2009ً-74.532008اولانثىفلسطٌنٌةعلً احمد صالح انفالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد25

مسائ2009ً-73.252008اولذكرعراقًعباس جلوب محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد26

مسائ2009ً-72.942008اولذكرعراقًامٌن محمد اسماعٌل محمد نامقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد27

مسائ2009ً-72.872008اولذكرعراقًبندر عبٌد حمد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد28

مسائ2009ً-72.532008اولذكرعراقًسلمان محمد عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد29

مسائ2009ً-72.422008اولذكرعراقًعطٌة ذٌاب علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد30

مسائ2009ً-71.782008اولانثىعراقًعباس احمد علً هٌامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد31

مسائ2009ً-71.392008اولذكرعراقًدحبوش ابراهٌم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد32

مسائ2009ً-71.312008اولذكرعراقًعطٌة هللا عبد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد33

مسائ2009ً-70.92008اولذكرعراقًاحمد مصطفى مغدٌد عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد34

مسائ2009ً-70.432008اولذكرعراقًسالمة محمد سعد عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد35

مسائ2009ً-69.962008اولذكرعراقًسرحان محمد غانم ستارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد36

مسائ2009ً-69.892008اولذكرعراقًعلً عطٌة هللا عبد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد37

مسائ2009ً-69.592008اولذكرعراقًحسن حمٌد منال اسامةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد38

مسائ2009ً-69.192008اولذكرعراقًمغفً حسٌن هللا نصر سامًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد39

مسائ2009ً-68.972008اولذكرعراقًصالح فهد جبٌر ستارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد40

مسائ2009ً-68.152008اولانثىعراقًاللطٌف عبد الرحٌم عبد فٌصل اسٌاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد41

مسائ2009ً-68.022008ثانًذكرعراقًخلف العزٌز عبد صابر محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد42

مسائ2009ً-682008اولذكرعراقًكاظم مجٌد طه ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد43

مسائ2009ً-67.792008اولذكرعراقًعبطان نده كرٌم سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد44

مسائ2009ً-67.552008اولذكرعراقًجاسم مواش ردام محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد45

مسائ2009ً-67.362008اولذكرعراقًعبٌد عبد نعمة عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد46

مسائ2009ً-67.322008اولذكرعراقًجاسم خلف محمود محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد47

مسائ2009ً-66.632008ثانًذكرعراقًرمٌز عباس صالح عودةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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مسائ2009ً-66.382008اولذكرعراقًشرقً احمد كاظم كرٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد49

مسائ2009ً-66.142008اولانثىعراقًظاهر محمد ابراهٌم سهٌلةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد50

مسائ2009ً-65.222008اولذكرعراقًحاجم احمد نزٌه سلمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد51

مسائ2009ً-64.92008اولذكرعراقًصالح محمد سورانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد52

مسائ2009ً-64.72008اولذكرعراقًحمد هللا عبد محمد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد53

مسائ2009ً-64.122008اولذكرعراقًمحمد ٌاسٌن محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد54

مسائ2009ً-63.722008اولذكرعراقًصالح محمد جاسم محًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد55

مسائ2009ً-63.712008ثانًانثىعراقًمري سلمان غازي ازهارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد56

مسائ2009ً-62.762008اولذكرعراقًجواد حسن كرٌم هٌثمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد57

مسائ2009ً-62.72008اولذكرعراقًجواد حمٌد باسلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد58

مسائ2009ً-62.62008ثانًذكرعراقًابراهٌم جاسم مشتاقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد59

مسائ2009ً-62.232008اولذكرعراقًحمادي خلف زٌدان عٌسىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد60

مسائ2009ً-61.912008ثانًذكرعراقًسلمان حمادي عبد هٌثمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد61

مسائ2009ً-60.522008اولذكرعراقًامٌن محمد هللا عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد62

مسائ2009ً-60.312008ثانًانثىعراقًحمود حسن الرزاق عبد املالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد63

مسائ2009ً-59.882008اولذكرعراقًهللا عبد جاسم ابراهٌم كٌالنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد64

مسائ2009ً-59.832008ثانًانثىعراقًالرزاق عبد عراك هالةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد65

مسائ2009ً-59.532008ثانًذكرعراقًفرحان حمٌد قدوريالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد66

مسائ2009ً-59.492008اولذكرعراقًمهدي هادي حسن محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد67

مسائ2009ً-59.352008ثانًانثىعراقًحسٌن رسول املالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد68

مسائ2009ً-59.352008ثانًذكرعراقًكاظم غازي سمٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد69

مسائ2009ً-58.22008ثانًذكرعراقًناٌف مثكال علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد70

مسائ2009ً-57.752008ثانًذكرعراقًشنٌتر فزع مدلول احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد71

مسائ2009ً-57.342008ثانًذكرعراقًجاسم هاشم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد72
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مسائ2009ً-57.22008ثانًذكرعراقًبكر حسٌن احمد سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد73

مسائ2009ً-56.992008ثانًذكرعراقًحسن الجبار عبد مزاحم مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد74

مسائ2009ً-56.982008ثانًذكرعراقًرشٌد محمد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد75

مسائ2009ً-56.252008اولذكرعراقًعزٌز اسعد هللا عبد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد76

مسائ2009ً-56.232008ثانًذكرعراقًعبد علً ٌوسف ٌونسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد77

مسائ2009ً-55.012008ثانًانثىعراقًحمودي الرحمن عبد القدوس عبد ٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد78

مسائ2009ً-53.462008ثانًذكرعراقًحسن حاجً سلٌمان محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد79

مسائ2009ً-52.742008ثانًذكرعراقًحسون علً االله عبد هشامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد80


