
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1996-91.81995اولذكرعراقًمصطفى علً نوزادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

1996-90.21995اولذكرعراقًذٌب الرزاق عبد طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

1996-89.841995اولذكرعراقًخلف حمود خضٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

1996-89.531995اولذكراردنًالفتاح عبد اسماعٌل جابرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

1996-88.41995اولانثىعراقٌةفرحان عباس ساهرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

1996-87.921995اولانثىعراقٌةسعٌد كرٌم ري بهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

1996-87.851995اولانثىعراقٌةاسماعٌل محمد لبنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

1996-87.521995اولذكرعراقًزوبع خلف حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

1996-87.221995اولذكرعراقًاحمد الدٌن بهاء لقمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

1996-86.871995اولانثىعراقٌةمحمد رحٌم مرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

1996-86.431995اولانثىعراقٌةعلً حنون سمٌرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

1996-85.731995اولانثىعراقٌةعبٌد جربً جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

1996-85.521995اولذكراردنًمطٌع سلٌمان محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

1996-85.341995اولانثىعراقٌةمحمد جاسم بدورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

1996-83.681995اولذكرعراقًفرحان هللا عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

1996-83.671995اولانثىعراقٌةسلمان هللا عبد باسمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

1996-83.291995اولانثىعراقٌةسعود محسن ندىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

1996-83.051995اولانثىعراقٌةعبٌد احمد سندسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

1996-83.031995اولذكرعراقًسالم رشٌد حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

1996-83.011995اولذكرعراقًحمد حسن ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

1996-82.651995اولذكرعراقًالذٌب فالح علً حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

1996-82.541995اولانثىعراقٌةعلٌوي حسٌن سهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

1996-82.361995اولذكرعراقًالرزاق عبد طه خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

1996-82.311995اولذكرعراقًلطٌف علً حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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1996-82.221995اولذكرعراقًمحمد سلٌم ثامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

1996-82.151995اولذكرعراقًالمجٌد عبد الملك عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

1996-82.111995اولانثىعراقٌةاحمد جاسم ماجدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

1996-82.051995اولانثىعراقٌةحسن محمد اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

1996-81.511995اولانثىعراقٌةطالب حمودي سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

1996-81.231995اولانثىعراقٌةٌعقوب فاروق مهاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

1996-81.041995اولذكرعراقًاحمد محمود ماهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

1996-811995اولانثىعراقٌةصالح الكاظم عبد سناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

1996-811995اولذكرعراقًصادق الوهاب عد سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

1996-80.91995اولانثىعراقٌةكرٌم حرز اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

1996-80.881995اولانثىعراقٌةجودت جبار خدٌجةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

1996-80.811995اولانثىعراقٌةغازي عالوي سلمىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

1996-80.681995اولانثىعراقٌةجابر طاهر جبار املالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

1996-80.461995اولانثىعراقٌةعبود الصاحب عبد عواطفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

1996-80.431995اولانثىعراقٌةمحمد عمر شٌالنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

1996-80.41995اولذكرعراقًحسن صابر سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

1996-80.241995اولانثىعراقٌةٌاسٌن كاظم مجودةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

1996-80.011995اولذكراردنًاسعد طلعت اسعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

1996-79.61995اولذكرعراقًسعدي اكرم فاروقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

1996-79.431995اولذكرعراقًخلٌل اسماعٌل ربٌعالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

1996-79.151995اولانثىعراقٌةعبد كاظم بٌداءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

1996-78.731995اولانثىعراقٌةمزعل خلف منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

1996-78.621995اولانثىعراقٌةرشم الرضا عبد هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

1996-78.581995اولانثىعراقٌةجابر شمخً سهٌلةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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1996-78.51995ثانًانثىعراقٌةعبود هالل باسمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

1996-78.261995اولذكرعراقًعزٌز حسن داراالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

1996-78.031995اولذكرعراقًمتعب محمد مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

1996-77.951995اولذكرعراقًشوكة الكرٌم عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

1996-77.771995اولانثىعراقٌةمنصور عامر مهاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

1996-77.681995اولذكرعراقًالطٌف جاسم بكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

1996-77.581995اولذكرتونسًالحبٌب بن الحمٌد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

1996-77.421995اولذكرعراقًذنون غانم عابدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

1996-77.341995اولذكرعراقًحمٌد فخري فاهمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

1996-77.31995اولانثىعراقٌةالدٌن عالء فٌروزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

1996-77.281995اولانثىعراقٌةعباس عبد سلٌمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

1996-77.271995اولانثىعراقٌةحداوي مكطوف اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

1996-77.241995اولانثىعراقٌةسلمان رسول فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

1996-77.141995اولذكرعراقًكرٌم راغب محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

1996-76.861995اولانثىعراقٌةرستم الرضا عبد سناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

1996-76.781995اولانثىعراقٌةمدٌعب كاظم امٌرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

1996-76.771995اولانثىعراقٌةحسٌن محمد سعادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

1996-76.71995اولذكرعراقًحمادة ٌونس محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

1996-76.661995اولذكرعراقًراضً الكرٌم عبد حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

1996-76.611995اولانثىعراقٌةعلٌوي الرضا عبد كفاحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

1996-76.331995اولذكرعراقًراضً محسن ماجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

1996-76.291995اولذكرعراقًمحمود شكر عٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

1996-76.281995اولانثىعراقٌةاسماعٌل خلٌل خالدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

1996-76.261995اولذكرعراقًمحمود داود ماجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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1996-75.991995اولانثىعراقٌةكاظم عبود اشواقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

1996-75.941995اولذكرعراقًحمٌد امٌن غٌثالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

1996-75.661995اولانثىعراقٌةمطر الدٌن عز رواءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

1996-75.661995اولذكرعراقًحمودي طه ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

1996-75.581995اولانثىعراقٌةعمٌار الصاحب عبد حنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

1996-75.471995اولذكرعراقًعبود الحمٌد عبد ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

1996-75.431995اولذكرعراقًمحمد جاسم ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

1996-75.181995ثانًذكرعراقًخلف عبود طعمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

1996-75.031995اولانثىعراقٌةسلمان كاظم سناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

1996-75.031995اولذكرعراقًاٌوب خلف صادقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

1996-74.951995اولذكرعراقًحمٌد عبٌد حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

1996-74.71995اولذكرعراقًهواد فاضل عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

1996-74.541995اولانثىعراقٌةحسٌن نادر اشواقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

1996-74.411995ثانًانثىعراقٌةغالً انعام ذكرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

1996-74.151995اولذكرعراقًمحمد صالح ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

1996-73.631995اولانثىعراقٌةحسٌن هاشم اوراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

1996-73.631995اولانثىعراقٌةفرج مهجر سكنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

1996-73.581995اولذكرعراقًمهند احمد الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

1996-73.451995اولذكرعراقًمحمود شاكر خٌريالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

1996-73.41995اولذكرعراقًعبد كرٌنص احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

1996-73.141995اولانثىعراقٌةاسماعٌل خلٌل مهاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

1996-72.731995اولذكرعراقًعلً احمد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

1996-72.571995اولذكرعراقًغالب منصور فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

1996-72.461995اولانثىعراقٌةمحمد عباس افراحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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1996-72.431995اولانثىعراقٌةجٌاد كرٌم علٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

1996-72.431995اولذكرعراقًابراهٌم عواد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

1996-72.281995اولانثىعراقٌةعثمان علً سهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

1996-72.211995اولانثىعراقٌةمحمد عصمت وسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

1996-72.071995اولانثىعراقٌةنور علً محمد بتولالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

1996-72.061995اولانثىعراقٌةحسٌن محمد اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

1996-71.951995اولذكرعراقًصالح مهدي محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

1996-71.921995ثانًذكرعراقًنجم حمٌد ماجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

1996-71.811995اولانثىعراقٌةعباس رحٌم حمدٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

1996-71.651995اولانثىعراقٌةناجً علً محمد خدٌجةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

1996-71.571995اولذكرعراقًطٌب حسن طٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

1996-71.251995اولذكرعراقًعلً عبد جٌجان حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

1996-71.181995اولانثىعراقٌةحسٌن عاشور سندسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

1996-71.051995اولذكرعراقًخضٌر احمد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

1996-71.021995اولذكرعراقًمحمد الطٌف جاللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

1996-70.921995اولذكرعراقًابراهٌم خالد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

1996-70.631995اولذكرعراقًهادي عبود حارثالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

1996-70.431995اولذكرعراقًعباس حازم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

1996-70.431995اولذكرعراقًالوهاب عبد عارف الوهاب عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

1996-70.411995اولذكرعراقًهللا عبد حمودي جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

1996-70.381995اولذكرعراقًاحمد صالح نافعالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

1996-70.251995اولانثىعراقٌةجعفر ناصر افراحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

1996-70.251995اولذكرعراقًاحمد الرحمن عبد فوزيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

1996-70.221995اولذكراردنًمصطفى نواف حسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120
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1996-69.871995اولانثىعراقٌةهللا نصر صاحب مٌثاقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

1996-69.861995اولذكرعراقًحسٌن سلمان محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

1996-69.821995اولذكرعراقًعبٌد عودة جاسبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

1996-69.731995اولذكرعراقًملحم محمد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

1996-69.731995اولذكرعراقًعطوان ناجً مهديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

1996-69.681995اولذكرعراقًاحمد صالح الدٌن نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

1996-69.651995اولذكرعراقًشرٌف جمٌل عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

1996-69.591995اولذكرعراقًخالد عٌسى رأفتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

1996-69.561995اولانثىعراقٌةعلً كاظم ازهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

1996-69.541995اولذكرعراقًحسن جاسم حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

1996-69.451995ثانًذكرعراقًطاهر محمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

1996-69.41995اولذكرعراقًحسٌن ٌاسٌن عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

1996-69.371995اولذكرعراقًشوٌش هللا عبد حاتمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

1996-69.331995ثانًذكرعراقًصالح سلٌمان معٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

1996-69.311995اولانثىعراقٌةشهاب عثمان نادٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135

1996-69.261995ثانًانثىعراقٌةعباس خضٌر اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد136

1996-69.141995اولذكرعراقًمحمود علً حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد137

1996-68.951995اولذكرعراقًخلف سلمان طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد138

1996-68.871995اولانثىعراقٌةباقر الرضا عبد اشواقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد139

1996-68.871995ثانًانثىعراقٌةفرحان رشٌد  عروبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد140

1996-68.841995اولذكرعراقًرحٌم ابراهٌم هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد141

1996-68.841995اولانثىعراقٌةنجم ابراهٌم فرٌدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد142

1996-68.821995اولذكرعراقًكعٌد حمد عبد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد143

1996-68.81995اولانثىعراقٌةحمٌد مرشد كلثوم امالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد144
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1996-68.81995اولانثىعراقٌةعلً عبد صونكلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد145

1996-68.691995اولانثىعراقٌةحسن عباس فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد146

1996-68.691995ثانًذكرعراقًعٌسى محمد وشٌارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد147

1996-68.681995اولذكرعراقًصالح هللا عبد عبٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد148

1996-68.661995اولذكرعراقًمحمد جاسم ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد149

1996-68.621995اولذكرعراقًاحمد موسى حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد150

1996-68.581995اولذكرعراقًطاهر حاتم رٌاضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد151

1996-68.561995اولذكرعراقًكاكل رستم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد152

1996-68.441995اولذكرعراقًزٌدان قاسم علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد153

1996-68.31995اولانثىعراقٌةمحمد العابدٌن زٌن منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد154

1996-68.291995اولذكرعراقًفرحان محمد عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد155

1996-68.291995ثانًذكرعراقًحمٌد ابراهٌم هاديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد156

1996-68.031995ثانًذكرعراقًجاسم عبٌد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد157

1996-681995اولذكرعراقًهللا عبد احمد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد158

1996-67.951995اولذكرعراقًكرٌم محمد اٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد159

1996-67.641995اولذكرعراقًاحمد علً ظاهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد160

1996-67.631995اولذكرعراقًصالح مروان غازيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد161

1996-67.561995اولذكرعراقًدحام طارق زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد162

1996-67.521995اولانثىعراقٌةمحمود الدٌن صدر جٌاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد163

1996-67.431995اولذكرعراقًعباس الواحد عبد محسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد164

1996-67.391995اولانثىعراقٌةمحمد حلواصً صكبان انتصارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد165

1996-67.381995اولذكرعراقًمحمود محمد نبٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد166

1996-67.361995ثانًذكرعراقًقادر حسن فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد167

1996-67.31995اولذكرعراقًاحمد مجٌد حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد168
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1996-67.251995اولانثىعراقٌةحسون كاظم نهىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد169

1996-67.241995اولذكرعراقًزبار علً ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد170

1996-67.191995اولذكرعراقًمحمود محمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد171

1996-67.191995اولذكرعراقًمجٌد هاشم حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد172

1996-67.181995اولذكرعراقًعلً حسن منٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد173

1996-67.141995اولانثىعراقٌةابراهٌم محمود هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد174

1996-67.131995اولذكرعراقًخالد احمد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد175

1996-67.061995اولانثىعراقٌةنجم خلٌل سمٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد176

1996-67.041995اولانثىعراقٌةعلً احمد شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد177

1996-67.031995اولذكرعراقًحسٌن شحاذة ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد178

1996-67.021995اولانثىعراقٌةفٌصل عبد سندسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد179

1996-66.841995اولذكرعراقًعلً محمد سامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد180

1996-66.831995اولذكرعراقًمحمد علً عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد181

1996-66.81995اولذكرعراقًفٌاض شرهان حربًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد182

1996-66.661995اولانثىعراقٌةرشٌد حكمت احالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد183

1996-66.631995اولذكرعراقًخلف زٌدان طالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد184

1996-66.581995اولذكرعراقًقادر نوري صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد185

1996-66.51995اولذكرعراقًحسٌن علً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد186

1996-66.481995اولذكرعراقًامٌن قادر رشٌد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد187

1996-66.481995ثانًانثىعراقٌةحسٌن مهدي منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد188

1996-66.241995اولانثىعراقٌةفرحان كامل لٌناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد189

1996-66.21995اولانثىعراقٌةمجبل علً تفٌدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد190

1996-65.951995اولذكرعراقًذٌو محمد جمٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد191

1996-65.781995اولانثىعراقٌةمحمود فاضل ٌسرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد192
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1996-65.731995ثانًذكرعراقًكرٌم محمد طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد193

1996-65.661995اولذكرعراقًهللا عبد خٌري ماهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد194

1996-65.661995اولذكرعراقًسعٌد فاتح عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد195

1996-65.621995ثانًذكرعراقًزٌدان راغب عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد196

1996-65.541995اولذكرعراقًالجبار عبد حامد انورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد197

1996-65.51995اولذكرعراقًمحمد حمدي سونمزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد198

1996-65.231995ثانًذكرعراقًعباس عبطان القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد199

1996-65.211995اولانثىعراقٌةالرحمن عبد كرٌم كوجرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد200

1996-65.161995اولانثىعراقٌةمزعل محمد هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد201

1996-65.11995اولذكرعراقًمحمد واثق سفٌانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد202

1996-65.071995اولذكرعراقًجاسم مجٌد ٌونسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد203

1996-65.021995اولذكرعراقًخالد محمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد204

1996-64.951995اولانثىعراقٌةجواد محمد كمال نغمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد205

1996-64.891995اولذكرعراقًجمعة علً سامانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد206

1996-64.851995اولانثىعراقٌةطاهر اكرم تركانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد207

1996-64.851995اولذكرعراقًابراهٌم غنً عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد208

1996-64.821995اولذكرعراقًبكري عاشور حسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد209

1996-64.81995ثانًانثىعراقٌةٌوسف الحسٌن عبد ارامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد210

1996-64.741995اولذكرعراقًمهدي خمٌس حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد211

1996-64.681995ثانًذكرعراقًقاسم هاشم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد212

1996-64.641995اولانثىعراقٌةمحمد فاتح بٌانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد213

1996-64.641995اولذكرعراقًسماٌل حمد نجاةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد214

1996-64.631995ثانًانثىعراقٌةحسون علً عبد ندىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد215

1996-64.61995اولذكرعراقًمطلك حمد ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد216
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1996-64.381995اولذكرعراقًحمٌد فاضل عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد217

1996-64.271995اولذكرعراقًفاضل حمزة مجٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد218

1996-64.131995ثانًذكرعراقًجمعة عادي هشامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد219

1996-64.071995ثانًذكرعراقًاحمد هللا عبد حاتمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد220

1996-641995اولذكرعراقًاحمد صباح احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد221

1996-63.971995ثانًذكرعراقًسلمان داود سلمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد222

1996-63.951995اولذكرعراقًعبود مهدي صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد223

1996-63.941995اولذكرعراقًعلً حسٌن ثامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد224

1996-63.911995اولذكرعراقًوهاب الدٌن عز قدرتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد225

1996-63.731995ثانًذكرعراقًعٌسى مشكور ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد226

1996-63.71995ثانًذكرعراقًتاشً هالل عوضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد227

1996-63.641995اولذكرعراقًعٌسى فرحان ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد228

1996-63.61995اولذكرعراقًجرذي حمٌد الواحد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد229

1996-63.591995اولانثىعراقٌةعبد قاسم اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد230

1996-63.551995اولانثىعراقٌةحمٌد محمد علً سمٌرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد231

1996-63.531995اولذكرعراقًهللا عبد احمد الدٌن شمسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد232

1996-63.431995اولذكرعراقًعلٌوي ابراهٌم قدوريالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد233

1996-63.381995ثانًذكرعراقًمساعد شاكر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد234

1996-63.351995اولذكرعراقًجابر جواد مٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد235

1996-63.351995ثانًذكرعراقًحسٌن مرزوك ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد236

1996-63.311995ثانًذكرعراقًحسٌن حمادي باسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد237

1996-63.211995ثانًانثىعراقٌةخزعل فٌصل تغرٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد238

1996-63.121995ثانًذكرعراقًمجبل فرحان صفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد239

1996-63.031995اولذكرعراقًمحمد الكرٌم عبد طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد240
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1996-62.871995اولذكرعراقًرشٌد مصطفى العزٌز عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد241

1996-62.861995اولذكرعراقًاحمد نوري نوزادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد242

1996-62.851995اولذكرعراقًسلٌم محمد هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد243

1996-62.831995ثانًذكرعراقًعزٌز كاظم ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد244

1996-62.81995اولذكرعراقًمحمد ثامر اركانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد245

1996-62.771995اولذكرعراقًصالح عطوان حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد246

1996-62.711995اولذكرعراقًفاضل عباس احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد247

1996-62.621995اولانثىعراقٌةمهدي فالح سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد248

1996-62.551995اولذكرعراقًبرٌسم محمود سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد249

1996-62.551995اولانثىعراقٌةاحمد فؤاد منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد250

1996-62.531995ثانًانثىعراقٌةكرٌم رحٌمة رائدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد251

1996-62.481995اولذكرعراقًمحمود شاكر عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد252

1996-62.391995اولذكرعراقًالرحمن عبد حسٌن شكريالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد253

1996-62.371995اولذكرعراقًفدهان ناٌف احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد254

1996-62.361995ثانًذكرعراقًسعٌد محمد بهجتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد255

1996-62.341995اولذكرعراقًالغفور عبد عدنان قحطانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد256

1996-62.181995اولذكرعراقًعلً حسن الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد257

1996-62.171995ثانًذكرعراقًجاسم عبٌد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد258

1996-62.051995اولذكرعراقًعرسان مخلف طالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد259

1996-62.031995اولذكرعراقًراهً قاسم سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد260

1996-61.961995اولذكرعراقًنوري ٌونس خسروالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد261

1996-61.941995اولذكرعراقًصالح احمد هادي محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد262

1996-61.911995اولذكرعراقًبابا كرٌم جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد263

1996-61.91995اولذكرعراقًخلف ٌاسٌن سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد264
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1996-61.891995ثانًانثىعراقٌةمحسن علً زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد265

1996-61.831995اولذكرعراقًالعزٌز عبد غازي فٌصلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد266

1996-61.81995اولذكرعراقًمحان عزٌز فوازالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد267

1996-61.81995اولذكرعراقًمناور ٌاس لٌثالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد268

1996-61.761995ثانًذكرعراقًشمر مطلك محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد269

1996-61.731995اولذكرعراقًمحمود علً عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد270

1996-61.71995اولذكرعراقًعباس فاخر عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد271

1996-61.541995ثانًذكرعراقًاحمد جاسم ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد272

1996-61.521995اولذكرعراقًهرج مطرود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد273

1996-61.481995اولذكرعراقًالعزٌز عبد ماجد عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد274

1996-61.441995اولانثىعراقٌةسعٌد فرٌد وفٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد275

1996-61.411995اولانثىعراقٌةعلً نامق هٌفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد276

1996-61.381995اولذكرعراقًمحمد محمود اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد277

1996-61.091995ثانًذكرعراقًاالله عبد جلٌل لؤيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد278

1996-60.991995ثانًذكرعراقًهٌثمً تركً منذرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد279

1996-60.91995اولذكرعراقًسعٌد ابراهٌم خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد280

1996-60.831995ثانًذكرعراقًعلً رٌحان عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد281

1996-60.821995ثانًانثىعراقٌةانور اٌاد رناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد282

1996-60.711995ثانًذكرعراقًقدوري الرحمن عبد عوفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد283

1996-60.571995اولانثىعراقٌةمحمود كاظم محمد نجالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد284

1996-60.351995اولذكرعراقًداود سلٌمان محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد285

1996-60.321995ثانًذكرعراقًالبٌاتً علً حسٌن علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد286

1996-60.261995اولذكرعراقًجرٌان ضائع سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد287

1996-60.231995اولذكرعراقًكرام محمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد288
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1996-60.231995ثانًذكرعراقًالقادر عبد ناظم سنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد289

1996-60.21995اولذكرعراقًزٌدان علً نوحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد290

1996-60.061995ثانًذكرعراقًجاسم علوان عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد291

1996-59.991995ثانًانثىعراقٌةدعاج خضٌر امانًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد292

1996-59.911995ثانًذكرعراقًناصر حسن صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد293

1996-59.831995اولذكرعراقًحوٌش مال نوري الحفٌظ عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد294

1996-59.521995اولذكرعراقًجاسم نعمان رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد295

1996-59.431995ثانًذكرعراقًهللا عبد حمود الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد296

1996-59.371995ثانًذكرعراقًشكوري محمود شاكر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد297

1996-59.281995اولذكرعراقًاسماعٌل محمد دلوفانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد298

1996-59.191995ثانًانثىعراقٌةجمال ستار خولةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد299

1996-59.131995اولذكرعراقًمحمود جبٌر لؤيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد300

1996-58.971995ثانًذكرعراقًغٌدان عدنان علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد301

1996-58.741995ثانًذكرعراقًعلً جاسم علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد302

1996-58.651995ثانًذكرعراقًسرحان طه سعدونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد303

1996-58.561995ثانًذكرعراقًحنش سعٌد حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد304

1996-58.31995ثانًذكرعراقًهللا عبد حسن اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد305

1996-57.951995ثانًذكرعراقًهللا عبد نجم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد306

1996-57.921995اولذكرعراقًفرهاد ابراهٌم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد307

1996-57.781995اولذكرعراقًوناس سلمان كرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد308

1996-57.281995ثانًذكرعراقًمنٌر ابراهٌم مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد309

1996-57.171995ثانًذكرعراقًمحمود كاظم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد310

1996-56.931995اولذكرعراقًالحسٌن عبد حسن صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد311

1996-56.91995ثانًذكرعراقًحمادي جاسم فوازالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد312
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1996-56.71995اولذكرعراقًارزٌج عباس نعمتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد313

1996-56.651995ثانًذكرعراقًمهدي لطٌف رشٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد314

1996-56.571995اولذكرعراقًحسٌن عمش نوريالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد315

1996-54.571995ثانًذكرعراقًسعٌد مجٌد زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد316

1996-52.911995ثانًذكرعراقًمرار خلف ناظمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد317

1996-52.911995ثانًذكرعراقًحمٌد هادي هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد318


