
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسم الكلٌةالجامعةت

1992-92.331991اولانثىعراقٌةعٌدان ناظم افراحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

1992-92.31991اولانثىعراقٌةجابر عون زهورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

1992-921991اولذكرعراقًمهدي االمٌر عبد رزاقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

1992-91.71991اولذكرعراقًمكً عبٌس هاديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

1992-91.41991اولانثىعراقٌةحسٌن شاكر بدرٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

1992-91.181991اولانثىعراقٌةهادي رجاء خلودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

1992-90.11991اولانثىعراقٌةاحمد شهاب سندسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

1992-90.031991اولانثىعراقٌةالخضر عبد محمد امالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

1992-89.981991اولذكرعراقًصالح جالل نزارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

1992-88.81991اولانثىعراقٌةالعواد محمد رٌاض امنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

1992-88.751991اولذكرعراقًعلً ٌونس احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

1992-88.61991اولانثىعراقٌةٌاسٌن موسى ضوٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

1992-88.41991اولذكرعراقًهللا عبد الحمٌد عبد بهاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

1992-88.331991اولذكرعراقًهللا فتح احمد هاديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

1992-88.11991اولذكرلبنانًسباط سعد محمد حسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

1992-88.081991اولذكرعراقًابراهٌم احمد عٌسىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

1992-88.071991اولذكرعراقًالحسٌن عبد هللا عبد نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

1992-87.881991اولانثىعراقٌةالكرٌم عبد حسون لٌلىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

1992-87.831991اولذكرعراقًمصطفى العزٌز عبد ازادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

1992-87.41991اولانثىعراقٌةصالح محم شذىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

1992-86.881991اولذكرعراقًجالل محمود اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

1992-86.731991اولانثىعراقٌةعلوان حسن محسن علٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

1992-86.61991اولذكرعراقًالفتاح عبد محمد الدٌن عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

1992-86.51991اولذكرعراقًرمضان الفتاح عبد ماجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24



التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسم الكلٌةالجامعةت

1992-86.431991اولانثىعراقٌةممدوح عٌادة امالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

1992-86.431991اولانثىعراقٌةعٌاش ابو حافظ رجاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

1992-86.41991اولذكرعراقًسلٌم محمد دلخاسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

1992-86.21991اولانثىعراقٌةعطٌة تركً وفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

1992-85.931991اولذكرعراقًسلٌمان محمد وائلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

1992-85.831991اولذكرعراقًحسن فرج عقٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

1992-85.81991اولذكرعراقًشعبان الستار عبد معاذالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

1992-85.731991اولانثىعراقٌةعلً عبد عاصمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

1992-85.51991اولانثىعراقٌةخلٌفة حسن بٌداءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

1992-85.51991اولذكرعراقًعوٌد قدوري ٌونسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

1992-85.31991اولانثىعراقٌةجوٌلً منجل سلٌمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

1992-85.231991اولانثىعراقٌةمحمود خضٌر سلوىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

1992-84.731991اولانثىعراقٌةٌاس الفتاح عبد ٌسرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

1992-83.931991اولذكرعراقًكرٌم صالح بختٌارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

1992-83.931991اولذكرعراقًمجٌد حسن المجٌد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

1992-83.681991اولذكرعراقًمحمد هاشم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

1992-83.61991اولذكرعراقًعلً منذور ساجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

1992-83.331991اولذكرعراقًابراهٌم خلٌل عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

1992-83.181991اولانثىعراقٌةعبد جعفر سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

1992-82.831991اولانثىعراقٌةنحٌمش عباس سهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

1992-82.781991اولذكرعراقًلطٌف جبار هاشمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

1992-82.681991اولانثىعراقٌةحنفً حسن حمٌدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

1992-82.651991اولذكرعراقًحسٌن رضا محمد ناصرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

1992-82.61991اولذكرعراقًهاشم مسلم عبد نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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1992-82.551991اولانثىعراقٌةبرهان خضٌر زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

1992-82.551991اولذكرعراقًمحمود احمد مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

1992-82.481991اولذكرعراقًفقً رسول سلٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

1992-82.431991اولانثىعراقٌةكرٌم هاتف احالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

1992-82.41991اولانثىعراقٌةبرٌاز كاظم ملٌحةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

1992-82.11991اولذكرعراقًشوكت جهاد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

1992-81.851991اولذكرعراقًسالمة محمد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

1992-81.731991اولانثىعراقٌةحسان حمودي زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

1992-81.51991اولانثىعراقٌةحسٌن محسن وفٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

1992-81.51991اولذكرعراقًعٌسى اسماعٌل ادرٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

1992-81.51991اولذكرعراقًرشٌد العزٌز عبد اورهانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

1992-81.431991اولذكرعراقًمحمد ابراهٌم محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

1992-81.331991اولذكرعراقًحمد جاسم صفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

1992-81.31991اولذكرعراقًخلٌل هدهود كاظمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

1992-81.181991اولذكرعراقًحبٌب محمد شهٌد قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

1992-81.011991اولانثىعراقٌةحسن صالح ساهرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

1992-80.851991اولذكرعراقًسعٌد محمد معتصمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

1992-80.581991اولذكرعراقًحمٌد صبحً ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

1992-80.31991اولذكرعراقًاحمد المجٌد عبد حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

1992-80.131991اولذكرعراقًعٌسى ٌوسف السالم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

1992-80.11991اولذكرعراقًشناوة صالح حاكمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

1992-79.931991اولذكرعراقًعزٌز بكر ابو احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

1992-79.831991اولذكرعراقًسعٌد محمد القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

1992-79.81991اولذكرعراقًالحسن عبد سعٌد عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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1992-79.81991اولذكرعراقًصالح حمة رٌبوارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

1992-79.681991اولذكرعراقًالمغٌث عبد الدٌن سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

1992-79.651991اولانثىعراقٌةكرمة صالح نوالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

1992-79.331991اولذكرعراقًعبد هللا عبد الناصر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

1992-79.291991اولذكرعراقًمزعل سلٌم اركانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

1992-79.251991اولذكرعراقًفرحان علً صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

1992-79.251991اولذكرعراقًعلً محمد هندي محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

1992-79.181991اولذكرعراقًمحمد ازل سعديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

1992-79.131991اولانثىعراقٌةعلوان حسٌن حنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

1992-78.931991اولذكرعراقًصالح احمد نجٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

1992-78.91991اولذكرعراقًكاظم الستار عبد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

1992-78.551991اولذكرعراقًحسن مٌكائٌل احسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

1992-78.481991اولذكرعراقًالرحمن عبد احمد فهمًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

1992-78.431991اولذكرعراقًالحسن عبد وهاب علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

1992-78.351991اولذكرعراقًالدٌن سراج عزمًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

1992-78.251991اولذكرعراقًسعٌد فائق محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

1992-78.251991اولذكرعراقًمحمود ٌعقوب ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

1992-78.181991اولذكرعراقًعزٌز خضٌر مجٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

1992-78.171991اولذكرعراقًعزت علً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

1992-78.131991اولانثىعراقٌةحمزة علً حسن االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

1992-781991اولانثىعراقٌةمحمد مرٌدي نوالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

1992-77.81991اولذكرعراقًعلً سامً لؤيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

1992-77.731991اولذكرعراقًصالح جاسم رحٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

1992-77.731991اولذكرعراقًشرجً محمود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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1992-77.651991اولذكرعراقًمحمد حسن وٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

1992-77.61991اولذكرعراقًنصٌف عطٌة رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

1992-77.61991اولذكرعراقًاحمد ماجد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

1992-77.581991اولذكرعراقًصافً حمٌد فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

1992-77.481991اولذكرعراقًجوٌر راهً كرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

1992-77.451991اولذكرعراقًحسن حاجً ٌحٌىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

1992-77.31991اولذكرعراقًقادر حمة القادر عبد طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

1992-77.281991اولذكرعراقًحمدان عفتان زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

1992-77.11991اولانثىعراقٌةالمنعم عبد جاسم سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

1992-77.081991اولذكرعراقًمحمد صبحً موفقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

1992-771991اولذكرعراقًاسماعٌل الوهاب عبد شرٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

1992-76.81991اولذكرعراقًحسٌن الرحمن عبد فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

1992-76.651991اولذكرعراقًداٌح علً زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

1992-76.651991اولذكرعراقًبردان غاٌب نعٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

1992-76.581991اولانثىعراقٌةحسن شرٌف هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

1992-76.21991اولذكرعراقًاحمد مصطفى مطشرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

1992-76.181991اولذكرعراقًابراهٌم كامل صفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

1992-75.981991اولذكرعراقًحمادي خضٌر بندرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

1992-75.851991اولذكرعراقًجاسم كاظم صدٌقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

1992-75.731991اولذكرعراقًحسٌن نجرس سلمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

1992-75.651991اولذكرعراقًعلً صالح سامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

1992-75.481991اولذكرعراقًصالح محمد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

1992-75.481991اولذكرعراقًسلٌمان المجٌد عبد صهٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

1992-75.451991اولانثىعراقٌةمحمد ولً حاتم اوراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120



التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسم الكلٌةالجامعةت

1992-75.421991اولذكرعراقًخضر محمد بكر ابوالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

1992-75.381991اولذكرعراقًسعٌد محمد سنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

1992-75.251991اولذكرعراقًسلٌمان احمد الدٌن حسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

1992-75.051991اولذكرعراقًخلٌل كرٌم الخالق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

1992-74.931991اولذكرعراقًعلً عمر جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

1992-74.831991اولانثىعراقٌةعبد ٌاسٌن سناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

1992-74.751991اولذكرعراقًمحمود احمد فاروقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

1992-74.631991اولذكرعراقًٌاسٌن موسى الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

1992-74.531991اولذكرعراقًفالح الوهاب عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

1992-74.451991اولذكرعراقًعلً محمد توفٌق ارسالنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

1992-74.31991اولذكرعراقًمحمود العزٌز عبد عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

1992-74.31991اولذكرعراقًاسكندر دٌنار حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

1992-74.281991اولذكرعراقًرحٌم طالب مشتاقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

1992-74.231991اولذكرعراقًعباس علً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

1992-74.21991اولانثىعراقٌةهللا فتح هللا عبد سوزانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135

1992-74.21991اولذكرعراقًالرزاق عبد خضٌر اٌمنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد136

1992-74.181991اولانثىعراقٌةجاسم ابراهٌم زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد137

1992-73.91991اولذكرعراقًالسالم عبد ٌعقوبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد138

1992-73.81991اولانثىعراقٌةالحسٌن عبد محسن ساهرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد139

1992-73.751991اولذكرعراقًجاسم محً جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد140

1992-73.551991اولذكرعراقًرسول خالد الدٌن نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد141

1992-73.491991اولذكرعراقًمحمود امٌن فائقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد142

1992-73.481991اولذكرعراقًعلً محمد مرتضى محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد143

1992-73.351991اولذكرعراقًعمر طٌب مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد144
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1992-73.331991اولذكرعراقًفرج محمد سورانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد145

1992-73.281991اولذكرعراقًمحمود الرزاق عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد146

1992-73.251991اولذكرعراقًنبً صالح محسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد147

1992-73.21991اولذكرعراقًصالح محمد رشٌد حمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد148

1992-73.21991اولذكرعراقًمحمود علً محمد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد149

1992-73.031991اولذكرعراقًفرج مغٌر جبرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد150

1992-72.81991اولذكرعراقًراضً محمود قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد151

1992-72.731991اولذكرعراقًسعٌد محمد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد152

1992-72.631991اولانثىعراقٌةاالمٌر عبد شهٌد حمٌدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد153

1992-72.631991اولذكرعراقًاحمد صبري قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد154

1992-72.451991اولذكرعراقًمحمد رضا مختارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد155

1992-72.351991اولانثىعراقٌةكردي مهدي بشرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد156

1992-72.31991اولذكرعراقًخضر عباس عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد157

1992-72.31991اولذكرعراقًابراهٌم خلٌل نشوانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد158

1992-72.21991اولذكرعراقًفلٌح مهدي عطهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد159

1992-72.151991اولانثىعراقٌةكطوف جمعة نظٌرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد160

1992-72.151991اولذكرعراقًٌونس علً حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد161

1992-72.131991اولذكرعراقًغفوري زكرٌا باسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد162

1992-72.131991اولذكرعراقًعزٌز النبً عبد جرجٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد163

1992-72.081991اولانثىعراقٌةعلً محمد عدنان هالةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد164

1992-72.031991اولذكرعراقًحمدي رشٌد زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد165

1992-71.981991اولذكرعراقًصلٌبً الحمٌد عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد166

1992-71.81991اولذكرعراقًمحمد احمد علً عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد167

1992-71.781991اولذكرعراقًعلوان ناجً طالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد168
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1992-71.751991اولذكرعراقًحمود هاتف حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد169

1992-71.631991اولذكرعراقًهللا عبد علً القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد170

1992-71.61991اولذكرعراقًاسود الكرٌم عبد سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد171

1992-71.551991اولذكرعراقًجاسم محمد مزهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد172

1992-71.531991اولذكرعراقًكزهور ادرٌس محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد173

1992-71.51991اولذكرعراقًالرحمن عبد كمال ومٌضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد174

1992-71.461991ثانًانثىعراقٌةداود ٌد طاهر نهلةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد175

1992-71.361991ثانًذكرعراقًبدٌوي ناظم عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد176

1992-71.331991اولذكرعراقًحسٌن فٌاض حكمتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد177

1992-71.161991ثانًذكرعراقًعبدي مٌرزا صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد178

1992-70.951991اولذكرعراقًسرحان حامد صابرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد179

1992-70.951991اولذكرعراقًهللا عبد الغفور عبد قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد180

1992-70.881991اولذكرعراقًمحمد عبود ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد181

1992-70.851991اولانثىعراقٌةرؤوف احمد سوالفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد182

1992-70.81991اولذكرعراقًطاهر محمد شمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد183

1992-70.781991اولذكرعراقًعبد غازي احسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد184

1992-70.631991اولذكرعراقًمحمد كاوٌس ادرٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد185

1992-70.431991اولذكرعراقًمحسن عبٌد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد186

1992-70.41991اولذكرعراقًالهادي عبد محمد امجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد187

1992-70.381991اولذكرعراقًنعمان جمٌل خوشنافالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد188

1992-70.351991اولذكرعراقًخضٌر محمود حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد189

1992-70.281991اولذكرعراقًشمران رزاق ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد190

1992-70.281991اولذكرعراقًكرٌم قادر مجٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد191

1992-70.151991اولذكرعراقًعباس محمد حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد192
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1992-70.11991اولذكرعراقًعلً صدٌق توفٌقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد193

1992-70.11991اولذكرعراقًحردان حمٌد مزبانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد194

1992-70.061991اولذكرعراقًعفتان خلٌف ناصرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد195

1992-69.981991اولذكرعراقًحاجً شمدٌن مهديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد196

1992-69.831991اولذكرعراقًاحمد حامد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد197

1992-69.71991اولذكرعراقًمتعب لفته عقٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد198

1992-69.581991اولذكرعراقًحمادي علً خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد199

1992-69.551991اولذكرعراقًعلً ابراهٌم حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد200

1992-69.551991اولذكرعراقًطالل هادي توفٌقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد201

1992-69.461991ثانًانثىعراقٌةكاظم بدر انوارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد202

1992-69.251991اولذكرعراقًمرات شٌخو خالتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد203

1992-69.131991اولذكرعراقًهللا عبد وهاب شٌرزادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد204

1992-68.91991اولذكرعراقًحاجً طاهر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد205

1992-68.81991اولانثىعراقٌةناجً سعٌد افراحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد206

1992-68.781991اولذكرعراقًفتاح هللا عبد غازيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد207

1992-68.731991اولذكرعراقًمحمد هللا عبد عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد208

1992-68.651991اولذكرعراقًسلٌمان عباس محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد209

1992-68.61991اولذكرعراقًصالح محمود صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد210

1992-68.61991اولذكرعراقًنغماش جاسم كرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد211

1992-68.551991اولذكرعراقًالرحمن عبد شٌرزادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد212

1992-68.551991اولذكرعراقًهللا عبد سرحان محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد213

1992-68.531991اولذكرعراقًجاسم محمد شهاب محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد214

1992-68.481991اولذكرعراقًرستم فرٌق عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد215

1992-68.461991ثانًذكرعراقًمحمد جبار محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد216
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1992-68.451991اولذكرعراقًمحمد طالل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد217

1992-68.451991اولذكرعراقًابراهٌم فارس مصرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد218

1992-68.451991اولذكرعراقًابراهٌم فارس مضرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد219

1992-68.41991اولذكرعراقًحبٌب عزٌز احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد220

1992-68.41991اولذكرعراقًاحمد علً طاهر باباالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد221

1992-68.361991ثانًذكرعراقًكاهً مهدي احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد222

1992-68.331991اولذكرعراقًحسٌن عباس ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد223

1992-68.21991اولذكرعراقًعبٌد احمد ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد224

1992-68.151991اولذكرعراقًمحمد جسام طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد225

1992-68.021991اولذكرعراقًنعمة حسٌن ادٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد226

1992-67.981991اولذكرعراقًهللا عبد حمد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد227

1992-67.931991اولذكرعراقًالعزٌز عبد هللا عبد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد228

1992-67.91991اولذكرعراقًداوتً فتاح داودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد229

1992-67.761991اولذكرعراقًحسن ٌونس سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد230

1992-67.71991اولذكرعراقًمحمود سعدون صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد231

1992-67.631991اولذكرعراقًقدوري سعٌد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد232

1992-67.581991اولذكرعراقًعٌدان علً محٌسن كاملالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد233

1992-67.581991ثانًذكرعراقًٌوسف صالح هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد234

1992-67.51991اولذكرعراقًصالح حمٌد نعٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد235

1992-67.481991ثانًذكرعراقًعلً شٌخ غفور اللطٌف عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد236

1992-67.41991اولذكرعراقًحسٌن هللا عبد جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد237

1992-67.31991اولانثىعراقٌةكاظم داغر سعادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد238

1992-67.281991ثانًذكرعراقًاسماعٌل حسٌن اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد239

1992-67.231991اولذكرعراقًخالد عباس عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد240
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1992-67.21991اولذكرعراقًعزٌز جالل الباسط عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد241

1992-67.181991اولذكرعراقًقادر ٌاسٌن هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد242

1992-67.181991اولذكرعراقًاللطٌف عبد الرزاق عبد هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد243

1992-67.151991اولذكرعراقًهللا عبد الحسٌن عبد مسلمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد244

1992-671991اولذكرعراقًٌاسٌن موسى الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد245

1992-66.981991اولذكرعراقًعثمان خلٌل الدٌن نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد246

1992-66.881991اولذكرعراقًناصر علً رشٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد247

1992-66.851991اولذكرعراقًمحمد عباس االمٌر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد248

1992-66.851991اولذكرعراقًاحمد محمد الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد249

1992-66.831991اولذكرعراقًمحمد جاسم حسونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد250

1992-66.831991اولذكرعراقًعزٌز احمد اكرمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد251

1992-66.81991اولذكرعراقًعلً ابراهٌم مؤٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد252

1992-66.751991اولذكرعراقًابراهٌم احمد هٌثمًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد253

1992-66.731991اولانثىعراقٌةعزٌز حمه نسرٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد254

1992-66.651991اولذكرعراقًرشٌد علً حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد255

1992-66.651991اولذكرعراقًخلف هللا عبد ماجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد256

1992-66.631991اولذكرعراقًابراهٌم سلٌمان جعفرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد257

1992-66.581991اولذكرعراقًعجٌل محمد عوٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد258

1992-66.581991ثانًذكرعراقًحسٌن الٌاس الجبار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد259

1992-66.451991اولذكرعراقًهللا عبد خضٌر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد260

1992-66.431991اولذكرعراقًفٌاض حسٌن عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد261

1992-66.431991اولذكرعراقًعلً حمود علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد262

1992-66.431991ثانًذكرعراقًعبٌد هللا عبد عزٌزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد263

1992-66.41991اولانثىعراقٌةكندوح عوٌد قناةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد264
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1992-66.351991اولذكرعراقًعلوان عطوان هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد265

1992-66.281991اولذكرعراقًابراهٌم مهدي طاللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد266

1992-66.231991اولذكرعراقًصالح امٌن حمه مسعودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد267
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