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1995-86.121994اولانثىعراقٌةاللطٌف عبد احمد منىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد2

1995-86.091994اولذكرعراقًخضٌر ابراهٌم ثائرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد3

1995-82.111994اولذكرعراقًحسٌن رشٌد احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد4
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1995-79.51994اولانثىعراقٌةستٌف الحمزة عبد وصالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد10

1995-79.161994اولانثىعراقٌةجاسم اٌاد رسلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد11

1995-791994اولانثىعراقٌةابراهٌم صالح نورهانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد12
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1995-78.121994اولذكرعراقًداود جبار رافدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد15
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1995-76.721994اولانثىعراقٌةسعود محً مٌادةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد21

1995-76.541994اولذكرعراقًصالح محمد لؤيالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد22

1995-76.091994اولذكرعراقًمحمود حمٌد زٌادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد23
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1995-75.641994اولانثىعراقٌةعلً شاكر كوثرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد27

1995-75.461994اولذكرعراقًشهاب عمر اكرمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد28
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1995-75.281994اولانثىعراقٌةمسلم عبد ناهدةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد30
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1995-68.541994اولانثىعراقٌةقدوري رزوقً نجلةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد53

1995-68.461994اولذكرعراقًكرٌم محمود توفٌقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد54

1995-68.441994اولذكرعراقًحمد خلف حامدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد55

1995-68.261994اولذكرعراقًنجم علوان هاديالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد56

1995-68.111994اولذكرعراقًموسى سماٌل رزكارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد57

1995-67.961994اولانثىعراقٌةلفته عبد بتولالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد58

1995-67.81994اولانثىعراقٌةجلوب خالد جنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد59

1995-67.461994اولانثىعراقٌةعاكول حسٌن بشرىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد60

1995-67.461994اولذكرعراقًعلً حسبن ناصرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد61

1995-67.021994اولانثىعراقٌةكاظم رسول جنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد62

1995-66.871994اولانثىعراقٌةحسون نعمة فاطمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد63

1995-66.861994اولانثىعراقٌةحمٌد محمود خٌرٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد64

1995-65.921994اولذكرعراقًعزٌز عودل مؤٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد65

1995-65.831994اولانثىعراقٌةعبٌد سوادي جنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد66

1995-65.751994اولانثىعراقٌةعلً الجلٌل عبد زمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد67

1995-65.231994اولانثىعراقٌةعصمان راهً جنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد68

1995-65.111994ثانًانثىعراقٌةعلٌوي سلٌم شذىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد69

1995-64.721994اولانثىعراقٌةغنً فاضل شروقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد70

1995-64.541994ثانًذكرعراقًمحمود مطلك حاتمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد71

1995-64.471994اولانثىعراقٌةحجٌل لفته نصٌرةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد72
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1995-64.161994اولانثىعراقٌةعلً عبد مشتت كوكبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد73

1995-641994اولانثىعراقٌةعبد مهدي مهاالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد74

1995-63.851994اولانثىعراقٌةحمٌدي عباس مائدةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد75

1995-63.161994ثانًانثىعراقٌةشاكر زكً اسراءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد76

1995-62.781994اولانثىعراقٌةكرٌم حسن هناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد77

1995-62.181994ثانًذكرعراقًقوام الدٌن فؤاد الفاتح محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد78

1995-62.131994ثانًذكرعراقًعبطان ذٌاب محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد79
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1995-60.281994ثانًانثىعراقٌةرمضان حمٌد املالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد83

1995-60.111994ثانًذكرعراقًعباس فاضل احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد84

1995-59.981994ثانًذكرعراقًمحمد رحٌم سعٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد85

1995-59.661994ثانًذكرعراقًلطٌف ٌوسف خلٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد86
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