
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1991-96.511990اولذكرعراقًاحمد موسى محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

1991-94.531990اولذكرعراقًكرٌم قادر صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

1991-93.31990اولذكرعراقًعلً خٌري الوهاب عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

1991-92.831990اولانثىعراقٌةمحمد حسن لٌلىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

1991-92.161990اولذكرعراقًعلً ضاحً اٌمنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

1991-91.951990اولانثىعراقٌةالخٌرو ٌونس عصام علٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

1991-91.91990اولذكرعراقًالٌاس اسماعٌل خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

1991-91.531990اولذكرعراقًصبحً فاروق مهرانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

1991-90.931990اولانثىعراقٌةخلف حمد خولةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

1991-90.581990اولذكرعراقًمحمد علً صالح قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

1991-90.31990اولذكرعراقًتوفٌق النافع عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

1991-90.191990اولذكرعراقًعلً الدٌن محً طاللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

1991-90.121990اولذكرعراقًجاسم كاظم حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

1991-90.071990اولذكرعراقًمحمد السالم عبد هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

1991-89.931990اولذكرعراقًحسٌن بكر الدٌن بهاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

1991-89.721990اولذكرعراقًذٌاب خالد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

1991-89.271990اولذكرعراقًمصطفى ابراهٌم علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

1991-89.241990اولانثىعراقٌةحسن حسٌن املالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

1991-89.231990اولذكرعراقًلطٌف محمود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

1991-88.721990اولذكرعراقًسلٌمان حارث مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

1991-88.531990اولذكرعراقًشحاذة محمد حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

1991-88.511990اولانثىعراقٌةمحمد جعفر شروقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

1991-88.441990اولانثىعراقٌةمحسن كامل وفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

1991-88.371990اولذكرعراقًدشر جبار كالدسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24



التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1991-88.281990اولذكرعراقًهللا عطا كامل خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

1991-88.231990اولذكرعراقًحسٌن محمود مروانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

1991-87.791990اولانثىعراقٌةعزٌز كمال رحمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

1991-87.671990اولذكرعراقًرشٌد حمه مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

1991-87.651990اولانثىعراقٌةحسٌن لطٌف فضٌلةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

1991-87.61990اولذكرعراقًمطلك سالم غسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

1991-87.481990اولانثىعراقٌةرسول توفٌق مٌسونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

1991-87.471990اولذكرعراقًمطلب خلف سعديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

1991-87.281990اولذكرعراقًهللا عبد توفٌق عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

1991-87.061990اولانثىعراقٌةصاحب حاكم حوراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

1991-86.931990اولانثىعراقٌةمجبل الحسٌن عبد مرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

1991-86.811990اولانثىعراقٌةعباس هٌجل خزنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

1991-86.341990اولانثىعراقٌةاحمد قٌس وسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

1991-86.111990اولانثىعراقٌةحسٌن عبود غفرانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

1991-85.931990اولذكرعراقًطه كرٌم مغدٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

1991-85.91990اولذكرعراقًحسٌن محمود ناهضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

1991-85.461990اولذكرعراقًاحمد اللطٌف عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

1991-85.231990اولانثىعراقٌةموسى الحسٌن عبد هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

1991-85.161990اولذكرعراقًٌاسٌن صادق كمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

1991-85.141990اولانثىعراقٌةالزهرة عبد كاظم سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

1991-85.091990اولذكرعراقًعورحمن سعٌد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

1991-84.581990اولذكرعراقًرجب السالم عبد عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

1991-84.551990اولانثىعراقٌةٌحٌى حمد ساجدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

1991-84.531990اولذكرعراقًمصلح حمودي مجٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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1991-84.341990اولذكرعراقًهللا عودة احمد عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

1991-84.31990اولذكرعراقًالٌاس هللا نعمة محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

1991-84.281990اولذكرعراقًسلٌم محمود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

1991-84.221990اولانثىعراقٌةحسٌن ناصر سعدٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

1991-84.181990اولانثىعراقٌةحسٌن ناصر شذىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

1991-84.131990اولذكرعراقًاحمد محمد كمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

1991-84.021990اولذكرعراقًعٌدي محسن علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

1991-83.931990اولانثىعراقٌةابراهٌم جلٌل بشائرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

1991-83.731990اولانثىعراقٌةحمزة الكاظم عبد سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

1991-83.251990اولذكرعراقًبدٌوي شنٌار محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

1991-83.021990اولذكرعراقًهللا فتح سعٌد شاهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

1991-82.811990اولذكرعراقًغائب غالب رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

1991-82.61990اولذكرعراقًعزٌز كرٌم كامرانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

1991-82.531990اولذكرعراقًكرٌمان احمد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

1991-82.421990اولذكرعراقًمحمد امٌن عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

1991-82.411990اولذكرعراقًمحمود سلمان محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

1991-82.351990اولانثىعراقٌةفرٌد الكرٌم عبدر نادٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

1991-82.321990اولانثىعراقٌةالكاظم عبد شذىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

1991-81.831990اولذكرعراقًبكري ٌوسف عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

1991-81.811990اولانثىعراقٌةمحمد كرٌم رجاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

1991-81.771990اولانثىعراقٌةعباس عزٌز سكٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

1991-81.61990اولذكرعراقًرشٌد القادر عبد باللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

1991-81.461990اولذكرعراقًجلعوط اسماعٌل ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

1991-81.441990اولذكرعراقًابراهٌم لبٌد عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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1991-81.421990اولذكرعراقًداود علً محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

1991-81.31990اولذكرعراقًورور حاتم مصعبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

1991-81.21990اولذكرعراقًحسن فؤاد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

1991-80.881990اولذكرعراقًخضٌر شاكر نضالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

1991-80.831990اولانثىعراقٌةالحسٌن عبد محسن فاتنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

1991-80.551990اولذكرعراقًمحمود سري علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

1991-80.411990اولذكرعراقًمخلف حمد مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

1991-80.411990اولذكرعراقًالقادر عبد غالب علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

1991-80.351990اولانثىعراقٌةجبر هللا عبد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

1991-80.341990اولذكرعراقًمحمد الدٌن عز طاهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

1991-80.31990اولانثىعراقٌةرؤوف جمال نادٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

1991-80.241990اولانثىعراقٌةٌاسٌن موسى حمٌدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

1991-80.21990اولذكرعراقًراشد صبحً فٌصلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

1991-80.091990اولذكرعراقًمفلح محمد جبرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

1991-79.871990اولانثىعراقٌةصالح مهدي جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

1991-79.721990اولانثىعراقٌةجواد رضا ازهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

1991-79.621990اولذكرعراقًاحمد صالح لقمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

1991-79.621990اولانثىعراقٌةغالً صالح علٌهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

1991-79.61990اولذكرعراقًاحمد بكر ابو غرٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

1991-79.561990اولانثىعراقٌةرسن قحطان سعادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

1991-79.551990اولانثىعراقٌةغالب مسعود عائدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

1991-79.541990اولذكرعراقًكشكول نهاٌة عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

1991-79.481990اولذكرعراقًقادر علً دلشادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

1991-79.351990اولذكرعراقًحسن خضر ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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1991-79.161990اولانثىعراقٌةعبد االمٌر عبد املالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

1991-79.071990اولذكرعراقًعاصً علً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

1991-79.021990اولذكرعراقًاحمد شهاب احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

1991-79.021990اولذكرعراقًفتاح مروان رضاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

1991-791990اولانثىعراقٌةرشٌد حمٌد نوالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

1991-78.981990اولذكرعراقًاحمد شهاب صدٌقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

1991-78.911990اولانثىعراقٌةحسن ابراهٌم زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

1991-78.881990اولذكرعراقًمنصور طه فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

1991-78.861990اولذكرعراقًمحمد حسٌن عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

1991-78.841990اولانثىعراقٌةسعد حمٌد اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

1991-78.751990اولانثىعراقٌةعلً عبود اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

1991-78.741990اولانثىعراقٌةالرحمن عبد ابراهٌم سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

1991-78.691990اولذكرعراقًعلً هادي كرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

1991-78.671990اولذكرعراقًاحمد محمد الصمد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

1991-78.621990اولذكرعراقًهللا فتح محمد حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

1991-78.581990اولذكرعراقًكردي جاسم هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

1991-78.581990اولذكرعراقًجاسم نصٌف خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

1991-78.461990اولذكرعراقًكرٌم رسول هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

1991-78.411990اولانثىعراقٌةالقادر عبد مصطفى اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

1991-78.371990اولذكرعراقًامٌن توفٌق حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

1991-78.351990اولذكرعراقًسعٌد فتاح رمضانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

1991-78.271990اولذكرعراقًصادق سلمان مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

1991-78.231990اولذكرعراقًكاظم جرو عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

1991-78.21990اولذكرعراقًالرحٌم عبد سلٌم خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120
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1991-78.191990اولانثىعراقٌةحسن مزعل خولةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

1991-78.141990اولذكرعراقًفتاح القادر عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

1991-78.091990اولانثىعراقٌةهللا عبد الرضا عبد بشرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

1991-781990اولذكرعراقًموسى شمخً هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

1991-77.861990اولذكرعراقًاسماعٌل غرٌب محمد لطٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

1991-77.771990اولانثىعراقٌةمجٌد الزهرة عبد منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

1991-77.721990اولذكرعراقًسعٌد حمة علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

1991-77.691990اولذكرعراقًنعمة ثامر مٌعادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

1991-77.621990اولذكرعراقًصالح محمد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

1991-77.61990اولانثىعراقٌةحسٌن لطٌف امٌرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

1991-77.571990اولانثىعراقٌةمحمد ناجً عقٌلةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

1991-77.551990اولذكرعراقًامٌن احمد كمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

1991-77.551990اولذكرعراقًمعروف عارف سامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

1991-77.531990اولذكرعراقًكاظم مهدي صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

1991-77.461990اولذكرعراقًاحمد هللا سعد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135

1991-77.461990اولذكرعراقًمحمد عارف لقمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد136

1991-77.341990اولانثىعراقٌةهللا عبد مجٌد انتظارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد137

1991-77.31990اولذكرعراقًعباس صلٌبً القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد138

1991-77.31990اولذكرعراقًحسن مصطفى منٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد139

1991-77.281990اولذكرعراقًاحمد هللا عبد حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد140

1991-77.281990اولذكرعراقًهللا عبد الرحمن عبد مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد141

1991-77.231990اولذكرعراقًاحمد هاشم وسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد142

1991-77.071990اولذكرعراقًمحمد سلمان اسعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد143

1991-77.061990اولذكرعراقًمصطفى اسماعٌل بكر ابوالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد144
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1991-77.041990ثانًذكرعراقًٌونس علً فرحانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد145

1991-77.021990اولذكرعراقًهللا عبد خان عمر عكٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد146

1991-77.021990اولانثىعراقٌةناجً نوماس لمٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد147

1991-771990اولذكرعراقًمحمد سلمان عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد148

1991-76.981990اولانثىعراقٌةطوبان حسن سعٌد خنساءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد149

1991-76.881990اولذكرعراقًدواس خضر علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد150

1991-76.771990اولذكرعراقًمحمود رحٌم اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد151

1991-76.741990ثانًذكرعراقًصادق حسن عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد152

1991-76.721990اولذكرعراقًعلً اللطٌف عبد مروانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد153

1991-76.691990اولذكرعراقًهالل صاحب عالويالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد154

1991-76.531990اولذكرعراقًحمد احمد خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد155

1991-76.511990اولذكرعراقًعباس فاضل محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد156

1991-76.441990اولذكرعراقًراشد محمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد157

1991-76.371990اولانثىعراقٌةعزٌز علً جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد158

1991-76.361990اولانثىعراقٌةهللا عبد زبالة بشرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد159

1991-76.321990اولانثىعراقٌةعباس جواد ازهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد160

1991-76.31990اولذكرعراقًناصر هادي ناصرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد161

1991-76.281990اولذكرعراقًسلٌمان القهار عبد رٌكانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد162

1991-76.261990اولذكرعراقًهللا عبد الحسٌن عبد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد163

1991-76.181990اولانثىعراقٌةهاشم مهدي مائدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد164

1991-76.121990اولانثىعراقٌةكدران نعمة فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد165

1991-76.121990اولذكرعراقًقادر صالح شاكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد166

1991-76.111990اولانثىعراقٌةسمٌر كاظم ندٌمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد167

1991-76.071990اولانثىعراقٌةحسن حمٌد بسعادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد168
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1991-76.061990اولذكرعراقًصالح قادر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد169

1991-76.051990اولانثىعراقٌةباقر الكاظم عبد جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد170

1991-76.041990اولذكرعراقًاحمد ابراهٌم تحسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد171

1991-76.021990اولذكرعراقًعبد محمد سعديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد172

1991-75.951990ثانًذكرعراقًخلٌفة طعمة احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد173

1991-75.851990اولانثىعراقٌةناصر كرٌم احالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد174

1991-75.831990اولانثىعراقٌةاالمٌر عبد ازهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد175

1991-75.741990ثانًذكرعراقًمحمد حسن محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد176

1991-75.731990اولانثىعراقٌةجبار رحٌم حمٌدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد177

1991-75.711990اولانثىعراقٌةعودة صالح جٌهانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد178

1991-75.651990اولذكرعراقًهللا عبد احمد شٌتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد179

1991-75.651990اولذكرعراقًعلً احمد جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد180

1991-75.61990اولانثىعراقٌةحمٌد سلٌم سلمىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد181

1991-75.581990اولذكرعراقًامٌن مصطفى عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد182

1991-75.551990اولذكرعراقًعلو عمر علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد183

1991-75.551990اولانثىعراقٌةٌونس كاظم فلٌحةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد184

1991-75.531990اولذكرعراقًسعٌد فرج طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد185

1991-75.511990اولذكرعراقًحمادي الحمٌد عبد مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد186

1991-75.421990اولذكرعراقًهللا عبد هللا سعد هوشٌارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد187

1991-75.411990اولذكرعراقًمحمد امٌن حمة علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد188

1991-75.41990اولذكرعراقًمحمد مرزا ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد189

1991-75.371990اولذكرعراقًحسن محمود صفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد190

1991-75.371990اولذكرعراقًحسن ناظم سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد191

1991-75.351990اولذكرعراقًحسٌن الرحمن عبد ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد192
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1991-75.341990اولذكرعراقًالخالدي سعٌد حسن هاشمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد193

1991-75.281990اولانثىعراقٌةعلً عبد فردوسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد194

1991-75.21990اولذكرعراقًاحمد هللا عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد195

1991-75.21990اولانثىعراقٌةحسٌن جبار نداءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد196

1991-75.131990اولذكرعراقًصالح فرٌح طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد197

1991-75.041990اولانثىعراقٌةكاظم مظلوم مٌسونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد198

1991-75.021990اولانثىعراقٌةكاظم حسٌن مائدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد199

1991-74.981990اولذكرعراقًاحمد صالح ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد200

1991-74.951990اولذكرعراقًٌاسٌن حمد حازمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد201

1991-74.951990اولذكرعراقًحسٌن محمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد202

1991-74.931990اولانثىعراقٌةعباس وهاب فطمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد203

1991-74.811990اولذكرعراقًاسد محمد اسدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد204

1991-74.791990اولانثىعراقٌةجواد نعمان نغمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد205

1991-74.791990اولذكرعراقًمحمد احمد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد206

1991-74.761990اولذكرعراقًالمحمدي عبد علً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد207

1991-74.691990اولذكرعراقًعثمان حٌدر وشٌارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد208

1991-74.651990اولذكرعراقًغزال حسن احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد209

1991-74.61990اولذكرعراقًقطاونة حسن علً هانًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد210

1991-74.511990اولذكرعراقًمارف هللا عبد محًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد211

1991-74.471990اولذكرعراقًملحم عبد اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد212

1991-74.471990اولذكرعراقًحسن محمد صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد213

1991-74.441990اولذكرعراقًعلً محمد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد214

1991-74.421990اولذكرعراقًمهدي عوادي علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد215

1991-74.31990اولذكرعراقًناصر علٌوي حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد216
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1991-74.21990ثانًذكرعراقًارحٌم اسماعٌل عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد217

1991-74.191990اولذكرعراقًحسن صالح سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد218

1991-74.181990ثانًذكرعراقًحسٌن علً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد219

1991-74.141990اولذكرعراقًهراط مجٌد طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد220

1991-74.121990اولانثىعراقٌةكاظم حسٌن اقبالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد221

1991-74.111990اولذكرعراقًنعمة محمد حمدانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد222

1991-74.041990اولذكرعراقًعمر حسٌن سلٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد223

1991-73.981990اولذكرعراقًخالد جالل الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد224

1991-73.971990اولانثىعراقٌةمجٌد رشٌد روٌدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد225

1991-73.931990اولذكرعراقًعلً الدٌن بهاء هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد226

1991-73.91990اولانثىعراقٌةابراهٌم الرحمن عبد منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد227

1991-73.91990اولذكرعراقًمحمد محمود اسعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد228

1991-73.841990اولانثىعراقٌةحسٌن جبار سعادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد229

1991-73.751990اولذكرعراقًالحسٌن عبد هادي صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد230

1991-73.741990اولانثىعراقٌةناصر علوان رجاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد231

1991-73.731990اولانثىعراقٌةاالمٌر عبد رسول سعادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد232

1991-73.691990اولذكرعراقًاحمد محمد فائقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد233

1991-73.651990اولذكرعراقًكركوش حمٌد ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد234

1991-73.651990اولذكرعراقًمخلف سلٌمان ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد235

1991-73.651990اولذكرعراقًاحمد صالح محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد236

1991-73.621990اولذكرعراقًاحمد صالح اكرمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد237

1991-73.61990اولذكرعراقًمحمد مرزوق اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد238

1991-73.551990اولانثىعراقٌةهندي شاكر جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد239

1991-73.531990اولذكرعراقًامٌن محمد امٌن حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد240
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1991-73.511990اولذكرعراقًمحمد احمد شٌركوالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد241

1991-73.511990اولذكرعراقًحسٌن سعٌد محمد لقمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد242

1991-73.461990اولانثىعراقٌةنعمة رسول اخالصالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد243

1991-73.411990اولذكرعراقًرشٌد حسٌن علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد244

1991-73.371990اولذكرعراقًمجٌد ابراهٌم السالم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد245

1991-73.261990اولذكرعراقًمصطفى خالد مادحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد246

1991-73.261990اولذكرعراقًصالح علً محمد ٌونسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد247

1991-73.241990اولانثىعراقٌةكاظم الزهرة عبد حمٌدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد248

1991-73.111990اولذكرعراقًجولً ٌونس عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد249

1991-73.041990اولانثىعراقٌةحسٌن علً بٌداءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد250

1991-72.931990اولذكرعراقًشاحوذ جالل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد251

1991-72.871990اولانثىعراقٌةعلً الكاظم عبد خلودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد252

1991-72.861990اولذكرعراقًالرحمن عبد محمد حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد253

1991-72.861990اولذكرعراقًهللا عبد عبد هاديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد254

1991-72.831990اولذكرعراقًمحمد هاشم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد255

1991-72.751990اولانثىعراقٌةخضٌر حسن انعامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد256

1991-72.691990اولانثىعراقٌةٌاسٌن موسى امنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد257

1991-72.591990اولانثىعراقٌةدهش فاضل منتهىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد258

1991-72.511990اولذكرعراقًالحسن عبد علً محمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد259

1991-72.491990اولذكرعراقًبابكر احمد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد260

1991-72.481990اولذكرعراقًشعبان حاجً الرزاق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد261

1991-72.461990اولذكرعراقًاحمد حمد الرحمن عبد ٌعقوبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد262

1991-72.421990اولانثىعراقٌةمحمد احمد جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد263

1991-72.351990اولذكرعراقًالدٌن صالح اسالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد264
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1991-72.321990اولانثىعراقٌةساجت حمزة اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد265

1991-72.321990اولانثىعراقٌةرحٌم ٌونس اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد266

1991-72.231990اولذكرعراقًحمد مصطفى كاظمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد267

1991-72.161990اولذكرعراقًكردي طرٌد خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد268

1991-72.161990اولذكرعراقًهللا عبد علً محمد ظاهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد269

1991-72.161990اولذكرعراقًتوفٌق ستار بشارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد270

1991-72.081990اولذكرعراقًخلف الواحد عبد مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد271

1991-72.021990اولذكرعراقًمحمد امٌن حمة احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد272

1991-721990ثانًذكرعراقًابراهٌم ٌاسٌن سعٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد273

1991-71.91990اولذكرعراقًهللا عبد عطا رٌاضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد274

1991-71.791990ثانًذكرعراقًداود علً طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد275

1991-71.61990ثانًذكرعراقًعلوان ناصر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد276

1991-71.531990اولذكرعراقًجاسم محمد عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد277

1991-71.441990ثانًذكرعراقًعلً حمٌد سعٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد278

1991-71.421990اولذكرعراقًالكرٌم عبد الخالق عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد279

1991-71.391990اولذكرعراقًغرٌب محمد نبٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد280

1991-71.251990اولانثىعراقٌةاحمد خالد لمٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد281

1991-71.251990اولذكرعراقًحسن علً هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد282

1991-71.191990اولذكرعراقًعبد حمٌد فزع توفٌقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد283

1991-71.191990اولانثىعراقٌةمهدي كاظم جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد284

1991-71.161990اولذكرعراقًاحمد هللا عبد كاوةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد285

1991-71.161990اولانثىعراقٌةجعفر جواد لمٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد286

1991-71.041990اولذكرعراقًحمٌد جاسم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد287

1991-71.041990اولذكرعراقًامٌن الحاج الدٌن بحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد288
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1991-71.021990اولذكرعراقًالمرعً ابراهٌم احمد تٌسٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد289

1991-71.021990اولذكرعراقًامٌن علً محمد صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد290

1991-70.791990اولذكرعراقًفرج حردان عزٌزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد291

1991-70.691990اولذكرعراقًحمود جاسم عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد292

1991-70.651990اولذكرعراقًجاسم ابراهٌم ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد293

1991-70.651990اولذكرعراقًسلمان حسن حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد294

1991-70.61990اولانثىعراقٌةحسٌن محمد هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد295

1991-70.61990اولذكرعراقًعبٌد عباس احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد296

1991-70.511990اولذكرعراقًحسٌن علً هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد297

1991-70.461990اولذكرعراقًمحمد جاسم السالم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد298

1991-70.41990اولانثىعراقٌةعباس عبد عطٌة فائزةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد299

1991-70.391990اولذكرعراقًجاسم علً حسٌن احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد300

1991-70.391990اولانثىعراقٌةحسٌن الدٌن نور جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد301

1991-70.231990اولذكرعراقًهللا عبد علً عزٌزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد302

1991-70.161990اولذكرعراقًمحمد علً الحمٌد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد303

1991-70.131990اولذكرعراقًساجت عبٌد موسىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد304

1991-70.091990اولذكرعراقًصالح مهدي نهادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد305

1991-70.021990اولذكرعراقًاحمد اسماعٌل شمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد306

1991-69.91990اولذكرعراقًحمد ابراهٌم خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد307

1991-69.881990اولذكرعراقًحسن محمد حمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد308

1991-69.831990اولذكرعراقًجعفر باقر غسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد309

1991-69.771990اولذكرعراقًعلً جاسم خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد310

1991-69.761990اولذكرعراقًحمله حسٌن محمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد311

1991-69.691990اولذكرعراقًفرحان هللا عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد312
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1991-69.691990اولذكرعراقًعباس مهدي نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد313

1991-69.651990ثانًذكرعراقًمحمود الحمٌد عبد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد314

1991-69.481990اولانثىعراقٌةحبٌب جواد عائدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد315

1991-69.411990اولذكرعراقًعزٌز جوهر عمر هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد316

1991-69.371990اولذكرعراقًفرحان محمد هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد317

1991-69.361990اولذكرعراقًخالوي كامل عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد318

1991-69.341990ثانًذكرعراقًعلً محمود عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد319

1991-69.21990اولذكرعراقًفرحان حسٌن حاتمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد320

1991-69.161990اولذكرعراقًخلٌل اسماعٌل حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد321

1991-69.121990اولذكرعراقًجبر كرٌم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد322

1991-68.971990ثانًذكرعراقًعلً حسٌن مضرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد323

1991-68.931990اولذكرعراقًمطر عبد سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد324

1991-68.931990اولذكرعراقًاحمد امان خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد325

1991-68.861990اولذكرعراقًفٌاض عاٌد صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد326

1991-68.861990اولذكرعراقًاسماعٌل خضٌر ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد327

1991-68.831990اولذكرعراقًظافً موجع سلٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد328

1991-68.791990ثانًذكرعراقًحرجان محمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد329

1991-68.731990اولانثىعراقٌةاالسدي عبد محمد بشرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد330

1991-68.671990اولذكرعراقًمحمد شفٌق خسروالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد331

1991-68.611990اولذكرعراقًلطٌف محمود حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد332

1991-68.581990اولذكرعراقًمحمد كامل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد333

1991-68.531990اولذكرعراقًعثمان صالح محمد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد334

1991-68.511990اولذكرعراقًشنان سلٌمان محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد335

1991-68.481990اولذكرعراقًخلف علً طاللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد336
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1991-68.441990اولذكرعراقًعباس حسٌن احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد337

1991-68.41990اولذكرعراقًمجبل ناجً فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد338

1991-68.381990اولذكرعراقًالزهرة عبد عبد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد339

1991-68.321990اولانثىعراقٌةزعنون عباس هٌامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد340

1991-68.281990اولانثىعراقٌةحسن نعمة احالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد341

1991-68.061990اولذكرعراقًصالح الدٌن نور الدٌن شمسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد342

1991-681990اولذكرعراقًحمٌد احمد خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد343

1991-681990اولذكرعراقًعلً عمر لقمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد344

1991-67.971990ثانًذكرعراقًمحمود احمد عزٌزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد345

1991-67.851990اولذكرعراقًمحمد وهٌب سلمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد346

1991-67.791990اولذكرعراقًكاظم عطٌة كاظمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد347

1991-67.741990اولذكرعراقًلطٌف جعفر امٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد348

1991-67.721990اولذكرعراقًهللا عطا فالح بشٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد349

1991-67.671990اولذكرعراقًاحمد محً الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد350

1991-67.651990ثانًذكرعراقًبري محمد مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد351

1991-67.621990اولذكرعراقًمصطفى ٌونس دخٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد352

1991-67.531990ثانًذكرعراقًمحمود محمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد353

1991-67.511990اولذكرعراقًاسماعٌل هللا عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد354

1991-67.411990اولذكرعراقًحسٌن عباس عارفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد355

1991-67.391990ثانًذكرعراقًعبد حمٌد صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد356

1991-67.31990اولذكرعراقًسلمان داود هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد357

1991-67.131990ثانًانثىعراقٌةشكر محمد الهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد358

1991-67.111990اولذكرعراقًمحمد حسٌن عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد359

1991-671990اولذكرعراقًمحمود علً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد360
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1991-671990اولذكرعراقًعواد ابراهٌم جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد361

1991-66.971990اولذكرعراقًمحمود عثمان رحٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد362

1991-66.931990اولذكرعراقًاورحمن علً سردارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد363

1991-66.881990اولذكرعراقًعٌسى علً الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد364

1991-66.861990ثانًذكرعراقًامٌن محمد هللا عبد الباسط عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد365

1991-66.841990اولذكرعراقًٌونس هللا عبد رفعتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد366

1991-66.631990اولذكرعراقًالسعدي الرحمن عبد العلٌم عبد معاذالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد367

1991-66.61990اولانثىعراقٌةجاسم عباس سمٌرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد368

1991-66.581990اولذكرعراقًسعدي طالب خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد369

1991-66.571990اولذكرعراقًعلً عبد رضا محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد370

1991-66.551990اولذكرعراقًخلف عبد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد371

1991-66.461990اولذكرعراقًمصلح ٌاسٌن طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد372

1991-66.371990اولذكرعراقًصالح محمد جاسم كرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد373

1991-66.321990اولذكرعراقًامٌن علً حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد374

1991-66.31990اولذكرعراقًجزاع زحلف كرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد375

1991-66.221990اولذكرعراقًشرٌف امٌن محمد سامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد376

1991-66.21990اولذكرعراقًالرحمن عبد الرزاق عبد الوهاب عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد377

1991-66.141990اولذكرعراقًمهٌدي محمد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد378

1991-66.141990اولذكرعراقًسعٌد اسعد اٌدنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد379

1991-661990اولذكرعراقًمحمد مهدي فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد380

1991-661990ثانًذكرعراقًحسٌن علً حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد381

1991-65.931990اولذكرعراقًعزٌز حسٌن علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد382

1991-65.881990اولذكرعراقًاخذل بطال عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد383

1991-65.861990ثانًذكرعراقًخمٌس جرو فاروقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد384
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1991-65.811990اولذكرعراقًعبود عبٌد الدٌن عزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد385

1991-65.761990اولذكرعراقًصالح حسٌن رزكارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد386

1991-65.741990اولذكرعراقًطعمة علٌوي عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد387

1991-65.631990اولذكرعراقًعراك سلمان محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد388

1991-65.561990اولذكرعراقًبكر ابو حسٌن صدقًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد389

1991-65.551990اولذكرعراقًمحً محمد علً جاللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد390

1991-65.531990اولذكرعراقًاحمد سبتً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد391

1991-65.511990اولذكرعراقًمعروف العزٌز عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد392

1991-65.481990اولذكرعراقًكاظم احمد كرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد393

1991-65.251990ثانًذكرعراقًمحمود احمد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد394

1991-65.231990ثانًذكرعراقًمحمد قاسم امجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد395

1991-65.211990اولذكرعراقًالكرٌم عبد طارق زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد396

1991-65.161990اولذكرعراقًمسطو علً جمعةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد397

1991-64.931990اولذكرعراقًمظلوم سلمان سعٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد398

1991-64.831990اولذكرعراقًالدٌن محً هللا سعد رؤوفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد399

1991-64.741990اولذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد400

1991-64.731990اولذكرعراقًابراهٌم محمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد401

1991-64.691990اولذكرعراقًحسٌن شاكر حموديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد402

1991-64.661990اولذكرعراقًنكه محمد هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد403

1991-64.611990اولذكرعراقًعمر محمود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد404

1991-64.61990اولانثىعراقٌةمحمود حسن سوسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد405

1991-64.561990اولذكرعراقًٌاسٌن محمد ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد406

1991-64.551990اولانثىعراقٌةموسى عمران سكٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد407

1991-64.481990اولذكرعراقًعباس خلٌل جلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد408
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1991-64.461990ثانًذكرعراقًناجً ٌوسف رائدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد409

1991-64.441990اولذكرعراقًعلً رشٌد برهانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد410

1991-64.411990ثانًذكرعراقًتركً نعمان الغفور عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد411

1991-64.411990ثانًذكرعراقًبثٌث عداي ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد412

1991-64.181990ثانًذكرعراقًنواف جاسم اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد413

1991-64.141990اولذكرعراقًمحمد علً قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد414

1991-64.071990اولذكرعراقًرشٌد حمه جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد415

1991-64.041990اولذكرعراقًافدل بطال فرحانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد416

1991-64.041990ثانًذكرعراقًمسربت عباس حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد417

1991-641990اولانثىعراقٌةاسماعٌل خلٌل خالدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد418

1991-63.951990اولذكرعراقًفراس محمد قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد419

1991-63.731990اولذكرعراقًجاسم نصٌف سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد420

1991-63.561990اولذكرعراقًحسن كامل عقٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد421

1991-63.531990اولذكرعراقًامٌن رحمن جمعةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد422

1991-63.441990ثانًذكرعراقًموسى هاتف باسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد423

1991-63.261990اولذكرعراقًدخٌل علً جبارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد424

1991-63.181990اولذكرعراقًمشعل كامل حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد425

1991-63.161990ثانًذكرعراقًمحمد احمد الدٌن صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد426

1991-63.051990اولذكرعراقًعلً وهٌب سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد427

1991-631990اولذكرعراقًجاسم كاظم اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد428

1991-62.971990اولذكرعراقًكردي اسود زهٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد429

1991-62.951990اولانثىعراقٌةالرسول عبد ابراهٌم امٌرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد430

1991-62.841990اولذكرعراقًموسى احمد طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد431

1991-62.811990ثانًذكرعراقًمحمود معتوق محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد432
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1991-62.61990اولذكرعراقًامٌن توفٌق احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد433

1991-62.531990اولذكرعراقًٌوسف العزٌز عبد طٌب محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد434

1991-62.481990اولذكرعراقًعلً عمر مرعً تحسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد435

1991-62.441990اولذكرعراقًحنتوش دروٌش ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد436

1991-62.391990ثانًذكرعراقًحمو اوسف حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد437

1991-62.371990اولذكرعراقًخلف سلمان ستارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد438

1991-62.281990اولذكرعراقًحمادي جوٌر ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد439

1991-62.11990ثانًذكرعراقًعبود صاحب سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد440

1991-62.091990ثانًذكرعراقًكرٌم حمه احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد441

1991-62.061990اولذكرعراقًمسعود علً خلفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد442

1991-62.041990اولذكرعراقًعباس خضٌر عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد443

1991-621990ثانًذكرعراقًابراهٌم خلٌل كاظمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد444

1991-61.811990اولذكرعراقًجاسم ابراهٌم خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد445

1991-61.761990ثانًذكرعراقًعلً محمد جبارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد446

1991-61.671990اولذكرعراقًالوهاب عبد عنفوص غانمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد447

1991-61.611990اولذكرعراقًمهدي صابر ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد448

1991-61.441990اولذكرعراقًغازي محمد طالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد449

1991-61.441990ثانًذكرعراقًمشوط عدوان عجٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد450

1991-61.431990اولذكرعراقًحزام زاٌر الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد451

1991-61.391990ثانًذكرعراقًاحمد خلف رائدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد452

1991-61.341990ثانًذكرعراقًهللا عبد الرحٌم عبد هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد453

1991-61.271990ثانًذكرعراقًحنشل علً فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد454

1991-61.251990ثانًذكرعراقًجبر الحسٌن عبد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد455

1991-61.241990اولذكرعراقًحمادي جدوع سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد456
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1991-61.241990اولذكرعراقًحسان حمٌد حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد457

1991-61.21990اولذكرعراقًحمادي عرسان الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد458

1991-61.21990ثانًذكرعراقًهللا لطٌف صدٌق فقًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد459

1991-61.181990اولذكرعراقًذٌاب خلٌفة فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد460

1991-60.971990اولذكرعراقًفرج رشٌد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد461

1991-60.951990اولذكرعراقًاسعد خالد صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد462

1991-60.761990اولذكرعراقًهللا عبد جالل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد463

1991-60.711990اولذكرعراقًالهادي عبد الحمٌد عبد حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد464

1991-60.531990اولذكرعراقًالرحمن عبد محمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد465

1991-60.441990ثانًذكرعراقًعباس نور عبد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد466

1991-60.271990ثانًذكرعراقًذٌاب مخلف الدٌن كمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد467

1991-60.241990اولذكرعراقًهادي حامد سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد468

1991-60.061990اولذكرعراقًمتعب جعفر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد469

1991-601990ثانًذكرعراقًحسٌن علً حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد470

1991-59.911990اولذكرعراقًحسٌن ناصر عبد فارسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد471

1991-59.871990ثانًذكرعراقًجغال نصار محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد472

1991-59.831990اولذكرعراقًصالح ابراهٌم صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد473

1991-59.791990اولذكرعراقًمحمود علً محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد474

1991-59.691990ثانًذكرعراقًعباس خضٌر عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد475

1991-59.61990ثانًذكرعراقًٌاسٌن لفته عٌسىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد476

1991-59.591990ثانًانثىعراقٌةجاسم نصٌف سوسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد477

1991-59.591990ثانًذكرعراقًجاسم حمٌد ساجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد478

1991-59.481990ثانًذكرعراقًحمزة كاظم عقٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد479

1991-59.281990اولذكرعراقًبرهان عباس محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد480
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1991-59.281990ثانًذكرعراقًعلً محمد عزٌزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد481

1991-59.251990اولذكرعراقًخلف اسماعٌل حمدانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد482

1991-59.061990ثانًذكرعراقًرشٌد نعمان السالم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد483

1991-58.761990ثانًذكرعراقًعامر حسن حلٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد484

1991-58.631990ثانًذكرعراقًندا حسن محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد485

1991-58.61990اولذكرعراقًداود سالم غازيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد486

1991-58.481990ثانًذكرعراقًمحمد هللا عبد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد487

1991-57.791990اولذكرعراقًعلً محمد جعفر صادقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد488

1991-57.611990ثانًذكرعراقًعبد جاسم عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد489

1991-57.261990ثانًذكرعراقًعطوان علً الكاظم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد490

1991-57.041990ثانًذكرعراقًمحمد علً فاروقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد491

1991-56.241990ثانًذكرعراقًمحمود علً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد492

1991-55.511990اولذكرعراقًمجٌد الواحد عبد صبريالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد493

1991-55.481990ثانًذكرعراقًمصطفى جعفر ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد494

1991-53.751990اولذكرعراقًمحمود جاسم سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد495


