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1993-91.31992اولذكرعراقًالحمٌد عبد ولٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد1

1993-90.871992اولذكراردنًالقادر عبد احمد خطابالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد2

1993-89.211992اولذكراردنًسلٌمان سلمان ٌوسفالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد3

1993-87.71992اولانثىعراقٌةاحمد طالب بٌانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد4

1993-87.571992اولذكراردنًٌوسف سلٌمان اسماعٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد5

1993-86.421992اولذكراردنًعٌسى مطلك حامدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد6

1993-84.71992اولانثىعراقٌةمحجم محمد بشرىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد7

1993-83.431992اولانثىعراقٌةعبد شعالن عروبةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد8

1993-83.041992ثانًانثىعراقٌةسلٌم مرشد تماضرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد9

1993-81.061992اولانثىعراقٌةحسون علً حسناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد10

1993-80.961992اولانثىعراقٌةالرزاق عبد الرحٌم عبد اسماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد11

1993-80.791992اولانثىعراقٌةحسن كاظم اٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد12

1993-80.771992اولانثىعراقٌةسالم جعفر صدٌقةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد13

1993-80.531992اولذكرعراقًهللا عبد ناظم احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد14

1993-79.831992اولانثىعراقٌةجبوري سمٌر نٌرانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد15

1993-79.751992اولذكرعراقًطارش جمٌل علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد16

1993-79.71992اولانثىعراقٌةكاظم جواد مٌثاقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد17

1993-79.651992اولذكرعراقًاسماعٌل رشٌد صباحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد18

1993-79.161992اولانثىعراقٌةكرمد صالح حنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد19

1993-78.931992اولانثىعراقٌةدحام حسن احالمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد20

1993-78.661992اولانثىعراقٌةمندور علً ختامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد21

1993-78.431992اولانثىعراقٌةرباط سالم كوثرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد22

1993-78.151992اولذكرعراقًكرٌم محمد هللا عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد23

1993-77.81992اولذكرعراقًكله جمعة حسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد24
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1993-77.51992اولانثىعراقٌةحسٌن شاكر مهاالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد25

1993-77.441992اولذكرعراقًموسى شاكر خالدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد26

1993-76.21992اولانثىعراقٌةمنسً حسٌن كوثرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد27

1993-75.341992اولانثىعراقٌةابراهٌم جاسم ابتسامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد28

1993-74.911992اولانثىعراقٌةحسون رضا ثوانًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد29

1993-74.821992اولانثىعراقٌةعلً حسن نوالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد30

1993-74.711992اولانثىعراقٌةحسن كاظم زٌنبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد31

1993-74.71992اولانثىعراقٌةفاضل صدام بشرىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد32

1993-74.481992اولانثىعراقٌةحمودي الحسٌن عبد االءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد33

1993-74.321992اولانثىعراقٌةعلً محمد محسن اقبالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد34

1993-74.11992اولانثىعراقٌةعباس المهدي عبد هٌفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد35

1993-73.851992اولانثىعراقٌةكاطع رحٌم سهامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد36

1993-73.641992اولانثىعراقٌةعلً الحسٌن عبد سهاالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد37

1993-73.511992اولذكرعراقًعزٌز مهدي فارسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد38

1993-73.391992اولانثىعراقٌةداود سلمان منىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد39

1993-73.361992اولانثىعراقٌةجعفر وهاب فاطمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد40

1993-73.121992اولانثىعراقٌةٌوسف خلٌل وثقىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد41

1993-72.991992اولذكرعراقًهللا عبد ٌونس ماهرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد42

1993-72.951992اولانثىعراقٌةحسن صالح لقاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد43

1993-72.951992اولذكرعراقًالحسٌن عبد محمد عقٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد44

1993-72.881992اولذكراردنًعلً محمد طراد نبٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد45

1993-72.851992اولانثىعراقٌةجواد عبٌس ازهارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد46

1993-72.721992اولانثىعراقٌةمهدي كاظم امٌرةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد47

1993-72.521992اولانثىعراقٌةكرٌم ستار نوالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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1993-72.511992اولذكرعراقًعباس الدٌن فخرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد49

1993-72.161992اولذكرعراقًسلٌم احمد جبارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد50

1993-72.121992اولذكرعراقًسلطان جابر شاكرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد51

1993-72.091992اولذكرعراقًجواد علً محمد ذر ابوالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد52

1993-71.691992اولانثىعراقٌةعبد سامً تغرٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد53

1993-71.221992ثانًذكرعراقًشهاب جاسم ٌاسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد54

1993-71.081992اولانثىعراقٌةجبر راضً صفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد55

1993-70.911992ثانًانثىعراقٌةمالك هدىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد56

1993-70.681992اولانثىعراقٌةابراهٌم جمٌل سهاالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد57

1993-70.681992اولانثىعراقٌةعلً عبد فضاله فائزةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد58

1993-70.081992اولانثىعراقٌةجبار حسن اخالصالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد59

1993-69.771992اولذكرعراقًهللا عبد ساجد حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد60

1993-69.691992اولانثىعراقٌةموسى صاحب اقبالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد61

1993-69.681992ثانًانثىعراقٌةشالل محمد داخل فاطمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد62

1993-69.661992اولذكرعراقًكاظم حسٌن محمد حٌدرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد63

1993-69.431992اولذكرعراقًحسن عامر مثنىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد64

1993-69.061992ثانًانثىعراقٌةحسن رشٌد نداءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد65

1993-69.031992اولذكرعراقًعباس خضٌر ٌاسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد66

1993-68.861992اولانثىعراقٌةجابر حمٌد منتهىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد67

1993-68.621992ثانًانثىعراقٌةغنى وفً نغمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد68

1993-68.551992اولذكرعراقًخلف علً سمٌرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد69

1993-68.361992اولانثىعراقٌةحسٌن حٌدر ربٌعةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد70

1993-68.351992اولانثىعراقٌةحسان نور جنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد71

1993-68.151992اولذكرعراقًخماس عباس مصطفىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد72
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1993-67.931992اولذكرعراقًجاسم مهدي جاسمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد73

1993-67.681992اولانثىعراقٌةمهمود عاجل خولةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد74

1993-67.681992ثانًانثىعراقٌةحسٌن منعم سحرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد75

1993-67.511992ثانًانثىعراقٌةعلً عبد راجحةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد76

1993-67.451992اولانثىعراقٌةعبود محسن بسعادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد77

1993-67.21992اولانثىعراقٌةفضل حمٌد املالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد78

1993-67.111992ثانًانثىعراقٌةحسن حٌدر سهامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد79

1993-66.61992اولذكرعراقًعلً ابراهٌم خلٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد80

1993-66.261992اولذكرعراقًمحمود جاسم حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد81

1993-66.131992ثانًانثىعراقٌةمكً حاتم سناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد82

1993-65.831992اولذكرعراقًمحمد هللا عبد عمادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد83

1993-65.41992اولذكرعراقًزٌرد محمد حسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد84

1993-65.261992اولذكرعراقًهللا عبد متعب وسامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد85

1993-65.11992اولذكرعراقًبشٌر جلٌل الوهاب عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد86

1993-64.971992ثانًذكرعراقًسلٌمان صالح خالدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد87

1993-64.941992اولانثىعراقٌةعلً عبد محمد اٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد88

1993-64.881992اولذكرعراقًتوفٌق ابراهٌم خلٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد89

1993-64.881992اولذكرعراقًقادر خضر بشتوانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد90

1993-64.581992اولذكرعراقًاحمد جمٌل علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد91

1993-64.371992ثانًذكرعراقًمحمد حسٌن امٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد92

1993-64.311992اولانثىعراقٌةمحمد مسلم داللالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد93

1993-64.311992ثانًذكرعراقًنصٌف هندي السالم عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد94

1993-64.241992اولذكرعراقًٌاسٌن حسٌن قادرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد95

1993-63.651992اولذكرعراقًكنو عبد علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد96
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1993-63.531992ثانًذكرعراقًحمد ناجً عمادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد97

1993-63.511992ثانًذكرعراقًمنٌر ابراهٌم محمودالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد98

1993-63.421992ثانًذكرعراقًعٌدان جمعة عامرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد99

1993-63.371992ثانًذكرعراقًعلً عمران فتاحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد100

1993-63.271992اولذكرعراقًعلً خلف زٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد101

1993-62.71992اولذكرعراقًمحمد صبار ٌونسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد102

1993-62.51992ثانًذكرعراقًحماش حسن علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد103

1993-62.461992اولذكرعراقًابراهٌم خلف عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد104

1993-62.21992ثانًذكرعراقًخلٌل امٌن محمودالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد105

1993-62.191992ثانًذكرعراقًهللا عبد محمد نوريالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد106

1993-61.741992ثانًذكرعراقًرشٌد احمد ٌوسفالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد107

1993-61.551992اولذكرعراقًمحمد حسن رٌمان نهالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد108

1993-61.441992اولذكرعراقًحرٌز غافل محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد109

1993-61.321992ثانًانثىعراقٌةحسن محمد ساهرةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد110

1993-61.291992ثانًذكرعراقًمحمد جاسم عالءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد111

1993-61.121992اولذكرعراقًمحمد عبود محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد112

1993-60.871992اولذكرعراقًمحمد عباس احمودالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد113

1993-60.791992ثانًذكرعراقًاحمد الرحمن عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد114

1993-60.731992ثانًذكرعراقًهللا عبد محمد احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد115

1993-60.421992ثانًذكرعراقًمحمد علً حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد116

1993-60.391992ثانًذكرعراقًامٌن محمد رشٌد محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد117

1993-59.881992اولذكرعراقًهللا عبد ابراهٌم الخالق عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد118

1993-59.091992اولذكرعراقًحسن علً هاشمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد119

1993-58.381992ثانًانثىعراقٌةهللا هٌبت شكور اسراءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد120
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1993-57.551992ثانًذكرعراقًمحمود حسٌن كاظمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد121

1993-57.521992ثانًذكرعراقًحسونً هاشم محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد122

1993-56.911992اولذكرعراقًٌونس عباس فاضلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد123


