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1995-94.731994اولانثىعراقٌةمحمود طه ساجدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

1995-92.071994اولذكراردنًمحمد هللا عبد ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

1995-91.521994اولانثىعراقٌةحنش اسماعٌل ثمٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

1995-90.451994اولذكرعراقًمحمد باٌز اكرمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

1995-89.751994اولذكراردنًاحمد محمود فراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

1995-89.491994اولذكراردنًالرحٌم عبد حمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

1995-89.191994اولذكرعراقًكرٌم طالب رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

1995-87.991994اولذكرعراقًالغفور عبد حذٌفةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

1995-87.621994اولذكرعراقًمحل احمد عٌسىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

1995-87.581994اولذكرعراقًالجلٌل عبد الكرٌم عبد حمزةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

1995-87.361994اولذكرعراقًحمه نوري ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

1995-87.121994اولانثىعراقٌةحمد احمد لٌلىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

1995-85.991994اولذكرعراقًمحمد حسٌن عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

1995-85.711994اولانثىعراقٌةذٌاب مجٌد زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

1995-85.651994اولذكرعراقًمحمد حسن ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

1995-85.461994اولذكرعراقًجمٌل طالب ارشدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

1995-84.821994اولانثىعراقٌةنجم قٌس زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

1995-83.871994اولانثىعراقٌةفرج حسن سوسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

1995-83.221994اولذكرعراقًالكرٌم عبد الخالق عبد وسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

1995-82.941994اولذكرعراقًذٌب الواحد عبد باللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

1995-82.821994اولذكرعراقًبابكر محمود الدٌن صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

1995-82.571994اولذكرعراقًٌوسف فرحان هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

1995-82.541994اولذكرعراقًعبد احمد ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

1995-82.41994اولذكرعراقًاسحاق الكرٌم عبد حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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1995-82.291994اولانثىعراقٌةالرحٌم عبد ناصر كفاٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

1995-82.131994اولذكرعراقًخلف صبحً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

1995-82.121994اولذكرعراقًحسن محمود احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

1995-82.041994اولانثىعراقٌةعارف نوري منتهىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

1995-81.591994اولذكرعراقًمحمود شاكر صفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

1995-81.561994اولانثىعراقٌةاسماعٌل عثمان سروتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

1995-81.491994اولذكراردنًهللا حرز فتحً ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

1995-81.291994اولذكرعراقًٌاسٌن الواحد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

1995-81.161994اولذكرعراقًاحمد فرحان محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

1995-81.131994اولذكرعراقًٌوسف احمد اكرمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

1995-80.611994اولذكرعراقًسلٌمان خضر نصٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

1995-80.441994اولانثىعراقٌةمجٌد مهنا وجدانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

1995-80.421994اولذكرعراقًزٌدان حمد فؤادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

1995-80.361994اولذكرعراقًسلمان فاضل نبٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

1995-80.261994اولذكراردنًخلٌفات احمد محمد سامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

1995-80.241994اولذكرعراقًفجر الوهاب عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

1995-79.81994اولانثىعراقٌةرشٌد سلٌمان نوفةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

1995-79.541994اولانثىعراقٌةهادي رجاء اسٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

1995-79.521994اولانثىعراقٌةمحمد فاضل اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

1995-79.011994اولذكرعراقًشالل الستار عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

1995-78.811994اولانثىعراقٌةمحمد جاسم ازهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

1995-77.771994اولذكرعراقًامٌن سلٌم امٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

1995-77.551994اولذكرعراقًٌونس فارس ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

1995-77.491994اولانثىعراقٌةٌعقوب قادر منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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1995-77.481994اولذكرعراقًشحاذة عبد منذرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

1995-77.371994اولانثىعراقٌةكر ابو الدٌن فخر نادٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

1995-77.241994اولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل اندلسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

1995-76.931994اولانثىعراقٌةراضً حسٌن سوسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

1995-76.851994اولذكرعراقًصالح هللا عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

1995-76.771994اولذكراردنًسعٌد محمود خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

1995-76.371994اولذكرعراقًمنصور حسٌن محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

1995-76.331994اولانثىعراقٌةحسٌن حسن سعدٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

1995-76.121994اولذكرعراقًصبحً الودود عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

1995-76.081994اولانثىعراقٌةمحمد نجاة فٌانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

1995-76.021994اولانثىعراقٌةالحسٌن عبد الصاحب عبد ندىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

1995-75.981994اولذكرعراقًالحسن عبد حمٌد حافظالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

1995-75.921994اولانثىعراقٌةهللا عبد علً لمٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

1995-75.791994اولانثىعراقٌةٌاس كرٌم بثٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

1995-75.451994اولذكرعراقًصالح كنعان باسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

1995-75.421994اولذكرعراقًكرٌم قادر ادرٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

1995-75.261994اولذكرعراقًثمٌل محمد سعدونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

1995-75.171994ثانًانثىعراقٌةرضا جبار كوثرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

1995-75.121994اولذكرعراقًابراهٌم اللطٌف عبد عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

1995-75.11994اولذكرعراقًحسٌن احمد امجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

1995-75.071994اولذكرعراقًالحسن عبد الستار عبد عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

1995-75.051994اولانثىعراقٌةكاظم جبار نغمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

1995-74.951994اولذكرعراقًعواد هادي محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

1995-74.921994اولذكرعراقًمصلح حسٌن الجبار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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1995-74.771994اولذكرعراقًصالح سلٌمان حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

1995-74.051994اولانثىعراقٌةعبود عبد نهادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

1995-74.041994اولانثىعراقٌةفٌصل مجٌد عذراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

1995-73.951994اولانثىعراقٌةحسن صابر سوالفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

1995-73.841994اولذكرعراقًمحمد سعٌد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

1995-73.71994اولذكرعراقًاالمٌر عبد الدٌن شمس محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

1995-73.581994اولانثىعراقٌةعلوان صبري اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

1995-73.551994اولانثىعراقٌةحمٌد هشام اسٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

1995-73.441994ثانًذكرعراقًسعٌد طٌب عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

1995-73.421994ثانًذكرعراقًصالح جعفر صفوانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

1995-73.361994اولذكرعراقًعلوان وهٌب محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

1995-73.261994اولذكرعراقًمحمد علً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

1995-73.081994اولذكرعراقًشرٌف محمود الرزاق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

1995-72.981994اولانثىعراقٌةكاظم منصور فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

1995-72.711994اولذكرعراقًجاسم حمد خلٌل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

1995-72.411994اولانثىعراقٌةدحام خزعل صدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

1995-72.411994ثانًذكرعراقًمهنا جمٌل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

1995-72.021994اولذكرعراقًجواد كاظم الزهرة عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

1995-71.991994ثانًذكرعراقًسلطان ٌاسٌن الباسط عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

1995-71.841994اولذكرعراقًهللا عبد عمر ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

1995-71.571994اولذكرعراقًحالوب ٌوسف ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

1995-71.41994اولانثىعراقٌةمصطفى طارق بركلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

1995-71.081994اولانثىعراقٌةمحمد قاسم زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

1995-71.021994اولذكرعراقًعبد خالد مجٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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1995-71.021994ثانًذكرعراقًمصطفى الرحٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

1995-70.971994اولانثىعراقٌةعلً كاظم حكٌمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

1995-70.861994اولذكرعراقًجاسم فرحان فائقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

1995-70.861994ثانًذكرعراقًفرٌح محمود سامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

1995-70.81994اولانثىعراقٌةهبٌل جاسم فردوسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

1995-70.81994اولذكرعراقًزغٌر دحام بندرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

1995-70.771994اولانثىعراقٌةطارش حنون سناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

1995-70.671994اولذكرعراقًرٌش عون محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

1995-70.561994اولذكرعراقًمحمد صفاء مهندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

1995-70.541994اولانثىعراقٌةٌاسر رٌسان سلمىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

1995-70.41994اولذكرعراقًصدٌق محمد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

1995-70.351994ثانًانثىعراقٌةحسٌن علً حنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

1995-70.311994اولانثىعراقٌةداود صاحب منتهىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

1995-70.251994اولذكرعراقًهللا عبد جالل ارامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

1995-70.191994اولانثىعراقٌةمحمد كاظم حلٌمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

1995-70.011994اولذكرعراقًكرٌم كانبً رزكارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

1995-70.011994ثانًذكرعراقًالغفور عبد فخري احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

1995-69.981994اولذكرعراقًعباس صبري حسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

1995-69.841994اولانثىعراقٌةحسن زهٌر لبنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

1995-69.821994ثانًذكراردنًالحلو نمر نادر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

1995-69.651994ثانًانثىعراقٌةجعفر صادق مًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

1995-69.631994اولذكرعراقًتوفٌق رحٌم عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

1995-69.61994اولانثىعراقٌةكاظم جودي نادٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

1995-69.191994اولانثىعراقٌةمخٌلف محمود نهادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120
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1995-69.111994اولذكرعراقًمحمد جاسم حمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

1995-69.061994اولانثىعراقٌةمهدي رسول اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

1995-68.981994ثانًانثىعراقٌةكاظم محمد امالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

1995-68.961994ثانًذكرعراقًالحسون ولً محمد رافدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

1995-68.951994اولذكرعراقًصابر قادر مجٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

1995-68.821994اولذكرعراقًحمد علً حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

1995-68.691994ثانًذكرعراقًعباس حسٌن الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

1995-68.611994اولذكرعراقًعوده جمعة بشٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

1995-68.581994ثانًانثىعراقٌةهجام عبد عروبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

1995-68.561994ثانًذكرعراقًكاظم محمود حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

1995-68.421994اولذكرعراقًابراهٌم ٌاسٌن انسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

1995-68.151994ثانًذكرعراقًمصطفى فرج خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

1995-68.111994ثانًانثىعراقٌةنعٌمة جاسم عبٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

1995-67.921994اولذكرعراقًمخلف مطلك فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

1995-67.891994اولانثىعراقٌةحسن بدري مروجالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135
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