
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسم الكلٌةالجامعةت

1994-95.731993اولذكرٌمنًهللا عبد محمود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

1994-94.751993اولذكرٌمنًمعروف عوض حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

1994-93.161993اولذكرعراقًمحمود الوهاب عبد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

1994-88.481993اولذكرعراقًالجبار عبد زرنان نوحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

1994-88.391993اولذكرعراقًحسن امٌن لقمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

1994-88.241993اولانثىعراقٌةهللا عبد محمود سٌناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

1994-87.791993اولانثىعراقٌةنعوم محً عروبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

1994-87.751993اولذكرعراقًعلً بكر ابا اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

1994-87.631993اولذكرعراقًمحمد الكرٌم عبد حاتمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

1994-87.491993اولانثىعراقٌةعباس محمد باسمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

1994-87.361993اولذكرعراقًسلمان علوان اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

1994-87.281993اولذكرعراقًهللا عبد صالح ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

1994-86.571993اولانثىفلسطٌنٌةاحمد طالب ودادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

1994-86.341993اولذكرعراقًكردي خلف خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

1994-85.881993اولانثىعراقٌةجاسم عانً وفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

1994-85.731993اولانثىعراقٌةحسٌن علً هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

1994-85.641993اولانثىعراقٌةسلمان الصاحب عبد شفٌقةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

1994-85.621993اولذكرعراقًهللا سعٌد محمود عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

1994-85.21993اولانثىعراقٌةمحمد سعٌد مٌساءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

1994-84.311993اولذكرعراقًفرحان جمعة الخالق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

1994-841993اولانثىعراقٌةاسماعٌل محمد افتخارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

1994-83.521993اولذكرعراقًغرٌب محمد عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

1994-83.471993اولانثىعراقٌةحسن ستار ازهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

1994-83.441993اولانثىعراقٌةهادي هالل صفاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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1994-83.41993اولانثىعراقٌةعلً ادرٌس عاٌدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

1994-83.361993اولانثىعراقٌةمرهون مهدي خدٌجةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

1994-83.11993اولانثىعراقٌةلفته هللا عبد عزٌزةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

1994-83.11993اولانثىعراقٌةكرٌم كاظم هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

1994-82.871993اولذكرعراقًقادر محمود فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

1994-82.491993اولانثىعراقٌةحسٌن علً جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

1994-82.241993اولانثىعراقٌةجبر نعٌم كرٌمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

1994-82.21993اولذكرعراقًاحمد نبً زهٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

1994-82.11993اولذكرعراقًفاضل ابراهٌم غداالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

1994-82.11993اولذكرعراقًطه سامً ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

1994-81.661993اولانثىعراقٌةعامر جواد جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

1994-81.531993اولانثىعراقٌةعامر جلٌل ابتسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

1994-81.531993اولانثىعراقٌةحسن عوده ثمٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

1994-81.471993اولانثىعراقٌةفٌصل علً رصٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

1994-81.291993اولذكرعراقًالعزٌز عبد الرحمن عبد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

1994-81.071993اولذكرعراقًعلً احمد طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

1994-81.061993اولانثىعراقٌةكسب خلٌفة سعدٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

1994-80.761993اولانثىعراقٌةطه خلٌل سعدٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

1994-80.451993اولذكرعراقًخلٌل فٌصل باللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

1994-80.251993اولذكرعراقًسعود عبد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

1994-80.051993اولذكرعراقًمحمد علً زٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

1994-79.651993اولانثىعراقٌةلعٌبً الكاظم عبد اسٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

1994-79.461993اولانثىعراقٌةنوري الحسٌن عبد منالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

1994-79.431993اولذكرعراقًعلً اسماعٌل طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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1994-79.41993اولذكرعراقًسعٌد محمد عمر احسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

1994-79.231993اولانثىعراقٌةعبد ناجً كفاحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

1994-79.191993اولذكرعراقًخضر هادي صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

1994-78.821993اولانثىعراقٌةهوبً الرزاق عبد هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

1994-78.581993اولذكرعراقًمبارك ابراهٌم علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

1994-78.291993ثانًذكرعراقًاحمد صباح سرادارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

1994-78.261993اولذكرعراقًحسن حٌدر منصورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

1994-78.131993اولانثىعراقٌةحسون جلٌل رغدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

1994-78.051993اولذكرعراقًهاشم ردان محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

1994-77.921993اولانثىعراقٌةعباس نعمة سعادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

1994-77.881993اولانثىعراقٌةصالح محمد فٌانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

1994-77.871993اولذكرعراقًداود حمزة ثامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

1994-77.81993اولانثىعراقٌةجواد كامل انعامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

1994-77.751993اولذكرعراقًحسن محمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

1994-77.751993اولذكرعراقًعمر اقبال محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

1994-77.641993اولذكرعراقًعمران محمد فارسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

1994-77.31993ثانًذكرعراقًسعٌد ستار صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

1994-77.011993ثانًذكرعراقًهاشم حربً فراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

1994-76.861993اولانثىعراقٌةكاظم جابر زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

1994-76.811993اولانثىعراقٌةمحمود احمد بروٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

1994-76.811993اولانثىعراقٌةاحمد باقر كواكبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

1994-76.71993اولانثىعراقٌةسامً الدٌن تقً زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

1994-76.681993اولانثىعراقٌةرشٌد عبودي بهٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

1994-76.671993اولانثىعراقٌةعلً لطفً مًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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1994-76.651993اولانثىعراقٌةعناد صالح اٌناسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

1994-76.641993اولذكرعراقًابراهٌم الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

1994-76.611993اولذكرعراقًشرٌف كرٌم باقًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

1994-76.581993اولانثىعراقٌةعلً عبد حسٌن خالدٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

1994-76.371993اولذكرعراقًاحمد شاكر ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

1994-761993اولانثىعراقٌةكوكً جلوب ازهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

1994-75.831993اولانثىعراقٌةعبد كاظم ساهرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

1994-75.821993اولذكرعراقًفلٌح هللا عبد حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

1994-75.51993اولذكرعراقًطالب هادي جوادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

1994-75.431993اولذكرعراقًهللا عبد جرجٌس سعٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

1994-75.281993ثانًذكرعراقًمحمد علً عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

1994-75.271993اولذكرعراقًكاظم اسعد منعمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

1994-75.211993اولذكرعراقًسلمان هللا عبد نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

1994-74.951993اولانثىعراقٌةشحاذة االمٌر عبد هدٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

1994-74.811993اولذكرعراقًالعزٌز عبد الدٌن نور موفقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

1994-74.661993اولذكرسوريالمحمد خلف الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

1994-74.561993اولذكرعراقًاحمد محمود ٌونسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

1994-74.41993اولانثىعراقٌةاالمٌر عبد شاكر املالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

1994-74.161993اولانثىعراقٌةرشٌد مجٌد ابتهالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

1994-74.111993اولذكرعراقًعلً محمد غازيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

1994-73.931993اولذكرعراقًمحمد نجمان صبريالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

1994-73.851993اولانثىعراقٌةعبد جلوب اقبالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

1994-73.831993اولذكرعراقًغدٌر صلبً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

1994-73.661993اولذكرعراقًخضٌر مطر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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1994-73.611993اولذكرعراقًقادر احمد هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

1994-73.551993اولانثىعراقٌةصالح مهدي ازهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

1994-73.51993ثانًانثىعراقٌةابراهٌم طاهر سهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

1994-73.481993اولانثىعراقٌةمحمد كاظم حمٌدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

1994-73.381993اولانثىعراقٌةكرٌم هادي سندسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

1994-73.371993اولانثىعراقٌةجولة رشٌد وعودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

1994-73.371993اولذكرعراقًٌاسٌن فرٌق عصمتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

1994-73.291993اولانثىعراقٌةزامل عاشور صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

1994-72.981993اولانثىعراقٌةجابر الحسٌن عبد هٌفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

1994-72.981993اولذكرعراقًالرحٌم عبد امجد سردارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

1994-72.811993اولذكرعراقًمحمود ٌعقوب نعمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

1994-72.781993اولذكرعراقًحكٌم عبد شعٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

1994-72.641993اولذكرعراقًحجً بهجت محًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

1994-72.611993اولانثىعراقٌةعزت بهجت سوزانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

1994-72.531993اولانثىعراقٌةجعفر موسى سهادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

1994-72.51993اولذكرعراقًٌاسٌن السالم عبد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

1994-72.491993اولذكرعراقًٌونس محمد ازورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

1994-72.441993اولانثىعراقٌةرسن مزهر ودادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

1994-72.441993اولانثىعراقٌةجاسم رشٌد سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

1994-72.271993اولانثىعراقٌةكاظم عزٌز جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

1994-72.271993اولانثىعراقٌةمحمد علوان سلوىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

1994-72.211993اولذكرعراقًحبٌب عجٌل ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

1994-72.161993اولذكرعراقًمحمد جاسم نصٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

1994-72.141993اولذكرعراقًمحمود شاكر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120
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1994-71.951993اولذكرعراقًسالم الرزاق عبد نوارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

1994-71.691993اولانثىعراقٌةمهدي زٌد عبد هٌفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

1994-71.621993اولانثىعراقٌةعلً حسٌن سهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

1994-71.581993اولذكرعراقًمحمود احمد عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

1994-71.481993اولانثىعراقٌةصالح غربً ناهدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

1994-71.461993اولذكرعراقًسلمان حمٌد ادرٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

1994-71.261993اولانثىعراقٌةعلً جبار علٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

1994-71.231993ثانًانثىعراقٌةحسٌن علً منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

1994-71.211993اولانثىعراقٌةعاٌل المهدي عبد االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

1994-70.751993ثانًذكرعراقًعلً محمد صابر حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

1994-70.651993اولذكرعراقًزٌدان عالوي خلفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

1994-70.611993اولذكرعراقًحسٌن علً الدٌن نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

1994-70.561993اولذكرعراقًمحمود عمر هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

1994-70.471993اولانثىعراقٌةعباس عبد نوري داللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

1994-70.441993اولذكرعراقًمحمد حسٌن رحمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135

1994-70.251993اولانثىعراقٌةجاسم عبد ابتسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد136

1994-70.131993اولانثىعراقٌةحسون علً ودادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد137

1994-69.981993اولانثىعراقٌةالكاظم عبد جواد سندسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد138

1994-69.921993اولذكرعراقًعلٌوي حافظ الصمد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد139

1994-69.881993اولذكرعراقًحمودي طه جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد140

1994-69.831993اولذكرعراقًساٌر ضمد قحطانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد141

1994-69.821993اولانثىعراقٌةلفته سعدون نادٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد142

1994-69.81993اولذكرعراقًاحمد مجٌد هللا اسدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد143

1994-69.631993اولانثىعراقٌةعبد هاتف ثناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد144
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1994-69.611993اولذكرعراقًداود ناجر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد145

1994-69.61993ثانًانثىعراقٌةوشٌح مهدي ناهدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد146

1994-69.491993اولانثىعراقٌةمهدي علوان اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد147

1994-69.491993اولذكرعراقًحسٌن الستار عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد148

1994-69.361993اولذكرعراقًسبع خمٌس فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد149

1994-69.311993اولانثىعراقٌةحسن قابل افراحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد150

1994-69.121993اولانثىعراقٌةحسن محمد مٌثاقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد151

1994-69.121993ثانًذكرعراقًمصطفى ادرٌس مؤٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد152

1994-69.111993ثانًذكرعراقًحسن خلٌل صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد153

1994-68.891993اولذكرعراقًشاكر القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد154

1994-68.721993اولانثىعراقٌةهللا عبد ولٌد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد155

1994-68.611993اولذكرعراقًهللا عبد مجٌد فرمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد156

1994-68.581993ثانًذكرعراقًحمد ذٌاب حمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد157

1994-68.571993اولانثىعراقٌةالكرٌطً الحسن عبد شهٌدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد158

1994-68.561993اولذكرعراقًاسعد خضر سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد159

1994-68.461993ثانًذكرعراقًمسعودي مزهر رجه بالسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد160

1994-68.441993اولذكرعراقًمحمد مصطفى احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد161

1994-68.31993اولانثىعراقٌةاسماعٌل ٌحٌى انتصارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد162

1994-68.121993اولذكرعراقًعٌسى موسى حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد163

1994-68.11993ثانًذكرعراقًخلف زٌدان الناصر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد164

1994-68.051993ثانًانثىعراقٌةمصحب شمال ماجدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد165

1994-681993اولذكرعراقًمحمد عارف كاوهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد166

1994-67.961993اولذكرعراقًسعٌد عبود سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد167

1994-67.941993اولذكرعراقًصالح احمد الحمٌد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد168
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1994-67.911993اولذكرعراقًباقر الحسٌن عبد حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد169

1994-67.821993اولانثىعراقٌةمحمد فاضل جنارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد170

1994-67.771993اولانثىعراقٌةظاهر الواحد عبد خولةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد171

1994-67.741993اولذكرعراقًعباس عواد رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد172

1994-67.71993ثانًذكرعراقًنجرس صبر جمعةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد173

1994-67.541993ثانًذكرعراقًكاظم هادي فائقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد174

1994-67.451993اولذكرعراقًرشٌد عزاوي سعٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد175

1994-67.191993اولذكرعراقًشافً حمودي مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد176

1994-67.131993ثانًانثىعراقٌةمهدي رجب اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد177

1994-67.131993ثانًانثىعراقٌةابراهٌم صالح مٌانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد178

1994-671993اولذكرعراقًعباس عبد مطلك محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد179

1994-671993ثانًذكرعراقًمحمد هللا عبد الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد180

1994-66.981993اولذكرعراقًحمودي طارق زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد181

1994-66.931993اولذكرعراقًعطٌوي حامد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد182

1994-66.91993اولذكرعراقًشكري محمد سعٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد183

1994-66.881993اولذكرعراقًمحمد الدٌن محً جاللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد184

1994-66.861993اولذكرعراقًمحمد العزٌز عبد حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد185

1994-66.841993ثانًذكرعراقًحمودي الواحد عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد186

1994-66.731993ثانًذكرعراقًعبود ماجد انسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد187

1994-66.641993اولانثىعراقٌةنغٌمش داود انتهاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد188

1994-66.61993اولذكرعراقًامٌن فهمً مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد189

1994-66.321993اولانثىعراقٌةحسن جاسم نسرٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد190

1994-66.311993اولانثىعراقٌةجبر طعمة هندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد191

1994-66.31993ثانًانثىعراقٌةماش برٌوت سامٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد192
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1994-66.11993اولانثىعراقٌةحسن هاشم سعادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد193

1994-66.091993اولذكرعراقًنجم سهٌل عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد194

1994-66.021993ثانًانثىعراقٌةعلً عبد سرحان محاسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد195

1994-65.91993اولذكرعراقًاسالم القادر عبد ازادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد196

1994-65.841993اولذكرعراقًحسن محمد عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد197

1994-65.841993اولذكرعراقًٌونس محمد عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد198

1994-65.791993ثانًانثىعراقٌةابراهٌم هللا عبد لٌلىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد199

1994-65.791993ثانًانثىعراقٌةمحل رجب اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد200

1994-65.791993ثانًذكرعراقًناصر خٌري السالم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد201

1994-65.781993اولذكرعراقًمهدي اللطٌف عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد202

1994-65.761993ثانًذكرعراقًابراهٌم خلٌل جمعةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد203

1994-65.691993اولعراقٌةمتعب محمد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد204

1994-65.681993ثانًذكرعراقًكرٌم سلٌم حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد205

1994-65.641993اولذكرعراقًنجم عمر اواتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد206

1994-65.581993اولذكرعراقًهللا عبد رحٌم امانجالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد207

1994-65.361993اولذكرعراقًخماس عدنان عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد208

1994-65.261993ثانًذكرعراقًحسٌن صباح خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد209

1994-65.231993اولذكرعراقًمحٌمٌد احمد عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد210

1994-65.081993ثانًانثىعراقٌةعزاوي نوفل والءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد211

1994-65.081993ثانًذكرعراقًجابر علً اغا ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد212

1994-65.071993ثانًذكرعراقًفحل ٌاسٌن ماهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد213

1994-65.011993ثانًذكرعراقًاسماعٌل سالم اٌمنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد214

1994-64.841993اولذكرعراقًحسان احمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد215

1994-64.721993اولذكرعراقًمحمد احمد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد216
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1994-64.41993ثانًانثىعراقٌةعبود براك هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد217

1994-64.271993اولذكرعراقًمحمد عباس محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد218

1994-64.121993ثانًذكرعراقًمحسن الحسن عبد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد219

1994-64.061993اولذكرعراقًاللطٌف عبد حمادي اللطٌف عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد220

1994-64.031993اولذكرعراقًعلٌوي حسٌن محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد221

1994-63.841993ثانًانثىعراقٌةحسن شٌال شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد222

1994-63.791993ثانًذكرعراقًشاهٌن نعمة هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد223

1994-63.731993ثانًانثىعراقٌةمحمد محسن رواءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد224

1994-63.71993ثانًذكرعراقًمصطفى القادر عبد زهورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد225

1994-63.641993ثانًذكرعراقًفرحان عبد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد226

1994-63.521993ثانًذكرعراقًعلً حسٌن عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد227

1994-63.451993ثانًذكرعراقًمحمد حمٌد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد228

1994-63.391993ثانًذكرعراقًحسٌن احمد سمٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد229

1994-63.291993اولذكرعراقًجدٌح عبد هاديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد230

1994-63.071993ثانًذكرعراقًمولود عاصف موفقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد231

1994-62.971993اولذكرعراقًطه خالد صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد232

1994-62.951993ثانًذكرعراقًحسن احمد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد233

1994-62.891993اولذكرعراقًنجم ساهً قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد234

1994-62.871993ثانًذكرعراقًكرم سلمان داودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد235

1994-62.671993ثانًذكرعراقًمنصور احمد امٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد236

1994-62.561993اولذكرعراقًعلوان طه فلٌحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد237

1994-62.451993ثانًذكرعراقًحسٌن اسماعٌل موسىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد238

1994-62.391993اولذكرعراقًاسماعٌل حمد رحٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد239

1994-62.171993ثانًذكرعراقًمصطفى سعٌد محسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد240
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1994-62.121993اولذكرعراقًٌونس طه غالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد241

1994-62.11993اولذكرعراقًكرٌم غفور الوهاب عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد242

1994-61.951993ثانًذكرعراقًصادق حسن امٌن محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد243

1994-61.751993ثانًذكرعراقًحسٌن حمد غازيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد244

1994-61.631993ثانًذكرعراقًمحمد اسالم الدٌن بدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد245

1994-61.441993ثانًذكرعراقًعواد سعٌد ستارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد246

1994-61.391993ثانًذكرعراقًهللا فتح خلٌل ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد247

1994-61.361993اولذكرعراقًهللا سعد نبً فتاحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد248

1994-61.241993ثانًذكرعراقًخلٌل هللا عبد فٌصلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد249

1994-61.21993ثانًذكرعراقًامٌن حمه القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد250

1994-61.171993ثانًذكرعراقًالغنً عبد عبٌد البصٌر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد251

1994-61.141993اولذكرعراقًندا حسن الصمد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد252

1994-61.121993ثانًذكرعراقًالدٌن محً جبار امٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد253

1994-60.81993اولذكرعراقًمولود انور دلشادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد254

1994-60.741993ثانًذكرعراقًسطوان مجٌد رشٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد255

1994-60.541993ثانًذكرعراقًمحمد جاسم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد256

1994-60.41993اولذكرعراقًحمد رسول عابدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد257

1994-60.391993ثانًذكرعراقًعلوان ابراهٌم حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد258

1994-60.371993ثانًذكرعراقًجاسم اسماعٌل المنعم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد259

1994-59.861993ثانًذكرعراقًعلً احمد فوازالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد260

1994-59.751993ثانًذكرعراقًاحمد كرٌم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد261

1994-59.471993ثانًذكرعراقًصالح محمد سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد262

1994-59.151993ثانًذكرعراقًمصطفى حوٌز علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد263

1994-58.981993اولانثىفلسطٌنٌةالحمٌد عبد محمد هناديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد264
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1994-58.931993ثانًذكرعراقًقادر مجٌد الخالق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد265

1994-58.621993ثانًذكرعراقًابرٌسم تقً حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد266

1994-58.591993ثانًذكرعراقًمفرج حامد العلٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد267

1994-58.431993ثانًذكرعراقًحسن ٌوسف الرزاق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد268

1994-58.211993ثانًذكرعراقًعلوان ٌونس حازمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد269

1994-58.091993ثانًذكرعراقًاحمد رٌحان عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد270

1994-57.851993ثانًذكرعراقًحمود ثابت محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد271

1994-57.631993ثانًذكرعراقًالرزاق عبد اسماعٌل هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد272

1994-57.561993ثانًذكرعراقًمطرود ابراهٌم رحٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد273

1994-57.541993ثانًذكرعراقًمصطفى المجٌد عبد فائزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد274

1994-56.891993ثانًذكرعراقًصكر علً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد275

1994-55.861993ثانًذكرعراقًمضحً اسماعٌل رمٌضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد276

1994-55.841993ثانًذكرعراقًخالد آدم خالد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد277

1994-55.271993ثانًذكرعراقًحسٌن مهدي ناجحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد278

1994-54.931993ثانًذكرعراقًنصٌف تركً صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد279

1994-54.911993ثانًذكرعراقًمفناص خماط ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد280

1994-54.191993ثانًذكرعراقًرحمن نعمة صابرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد281


