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1997-95.881996اولانثىعراقٌةحٌدر كاظم اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

1997-94.641996اولانثىعراقٌةحٌدر مقداد ورقاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

1997-93.241996اولانثىعراقٌةناٌل احمد ندىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

1997-92.541996اولانثىعراقٌةابراهٌم عزة عبلةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

1997-92.211996اولانثىٌمنٌةمحمد احمد اروىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

1997-91.671996اولذكرعراقًحنش اسماعٌل مهندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

1997-90.831996اولذكراردنًمحمد خالد منصورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

1997-90.641996اولانثىعراقٌةجعفر طارق ازهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

1997-90.211996اولانثىعراقٌةعلوان ٌاسٌن بٌانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

1997-89.621996اولذكرعراقًجاسم هللا عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

1997-89.41996اولانثىعراقٌةعقلة اللطف عبد مرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

1997-89.351996اولانثىعراقٌةحسن كامل حمٌدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

1997-89.061996اولانثىعراقٌةٌاسٌن عبد هاشم فردوسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

1997-88.871996اولذكرعراقًعلٌوي كرٌم هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

1997-87.831996اولذكرعراقًالغفور عبد برزان محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

1997-87.321996اولذكرعراقًحسٌن سعدي مهندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

1997-86.741996اولذكرعراقًالرحمن عبد قاسم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

1997-86.431996اولذكرعراقًعلً جلٌل ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

1997-86.251996اولانثىعراقٌةفالح فٌصل هندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

1997-84.991996اولذكرعراقًهللا جار مؤٌد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

1997-84.871996اولذكراردنًالرشدان احمد معٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

1997-84.781996اولانثىعراقٌةهللا عبد علً سمٌرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

1997-84.421996اولذكرعراقًأنجة الدٌن نجم عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

1997-84.21996اولانثىعراقٌةعباس نوري ابتسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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1997-84.071996اولانثىعراقٌةمحمود عدنان جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

1997-83.491996اولانثىعراقٌةجاسم مهدي ضمٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

1997-83.111996اولانثىعراقٌةمحمد طالب ٌقٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

1997-83.091996اولانثىعراقٌةحمٌد عطوي نبراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

1997-83.081996اولانثىعراقٌةسبتً الباقً عبد سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

1997-82.891996اولذكراردنًمفلح خلف مهناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

1997-82.431996اولذكرعراقًمحمد قاسم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

1997-82.231996اولذكرعراقًمحمد هللا سعد قتٌبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

1997-82.191996اولذكرعراقًمحمود شكر محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

1997-82.141996اولانثىعراقٌةالحسٌن عبد علً نبراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

1997-82.061996اولذكرعراقًحسٌن علٌوي احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

1997-81.231996اولذكرعراقًقادر رؤوف الرحٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

1997-81.061996اولذكرعراقًحمد ثامر كرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

1997-80.831996اولذكرعراقًمحمود حمٌد الخالق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

1997-80.491996اولانثىعراقٌةفرج عبود صبٌحةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

1997-80.41996اولذكراردنًعٌسى احمد شبلًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

1997-79.851996اولذكرعراقًعودة محمد القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

1997-79.851996اولذكرعراقًالجبار عبد زهٌر قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

1997-79.671996اولذكرعراقًهللا عبد الدٌن نجم ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

1997-79.61996اولذكرعراقًسعدي اكرم فاروقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

1997-79.561996اولذكرعراقًجبٌر عاصم بكر ابوالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

1997-79.31996اولذكرعراقًاسماعٌل صباح انورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

1997-78.51996اولذكرعراقًحمد جمٌل هللا سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

1997-78.421996اولذكرعراقًسعٌد كرٌم هٌواالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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1997-78.361996اولانثىعراقٌةسرٌح هللا عبد سهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

1997-78.321996اولذكرعراقًحنش فاضل ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

1997-77.781996اولذكرعراقًعدوان احمد العظٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

1997-77.771996اولانثىعراقٌةجمٌل محمد صبحً هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

1997-77.541996اولذكراردنًعلً فٌصل امجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

1997-76.741996اولذكرعراقًحمودي رزوقً حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

1997-76.361996اولذكرعراقًعبد علً نزارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

1997-76.151996اولذكرعراقًشكر محمد منٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

1997-76.131996اولانثىعراقٌةخلٌل سعٌد ذكرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

1997-75.831996اولذكرعراقًجلوب اسماعٌل عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

1997-75.771996اولذكرعراقًحسن ابراهٌم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

1997-75.681996اولذكرعراقًحسون مصعب عديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

1997-75.431996اولذكرعراقًحسن رمضان هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

1997-74.261996اولذكراردنًحسن احمد راتبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

1997-74.231996اولذكرعراقًناجً خلف محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

1997-73.791996اولذكرعراقًصالح محمد شعبانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

1997-73.731996اولانثىعراقٌةهللا خٌر رعد اسٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

1997-73.731996اولذكرعراقًعبد جمعة مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

1997-73.11996اولانثىعراقٌةمحمود هللا عبد لجٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

1997-72.881996اولذكرعراقًبٌتاش سعٌد حمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

1997-72.581996اولذكرعراقًحسانً فلٌح عصامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

1997-72.351996اولانثىعراقٌةصالح الرزاق عبد استبرقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

1997-72.171996اولذكرعراقًراضً محمد هاشمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

1997-72.041996اولذكرعراقًمهدي صالح الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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1997-71.971996اولذكرعراقًهللا عبد فٌصل هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

1997-71.931996اولذكرعراقًمزٌد مصعب بشارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

1997-71.761996اولانثىعراقٌةداود سلمان زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

1997-71.541996ثانًذكرعراقًموسى ٌوسف اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

1997-71.451996اولذكرعراقًعبد هللا عبد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

1997-71.271996اولذكرعراقًمشختً عٌسى ناصحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

1997-70.961996اولذكرعراقًسلمان منعم سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

1997-70.91996اولانثىعراقٌةلطٌف امٌرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

1997-70.481996اولانثىعراقٌةعبود مقداد شهالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

1997-70.411996اولانثىعراقٌةشمال عباس عبٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

1997-70.261996ثانًذكرعراقًزٌدان عبد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

1997-70.181996اولذكرعراقًمحمد صالح مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

1997-69.621996ثانًانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل خولةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

1997-69.51996ثانًذكرعراقًحسن اكرم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

1997-69.381996اولذكرعراقًعباس حمزة محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

1997-69.351996اولذكرعراقًعبد خلٌل اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

1997-69.291996اولذكرعراقًامٌن قادر رمضانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

1997-69.271996اولذكرعراقًعلً كرٌم جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

1997-69.151996اولذكرعراقًعلً سالم ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

1997-69.061996اولذكرعراقًسلمان الدٌن نجم اوغوزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

1997-68.751996اولانثىعراقٌةعنبر الحسن عبد لٌلىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

1997-68.551996اولذكرعراقًهللا عبد احمد ادرٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

1997-68.521996اولذكرعراقًقادر علً صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

1997-68.091996اولذكرعراقًشرٌف شاكر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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1997-67.791996اولذكرعراقًعبود محمود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

1997-67.791996ثانًذكرعراقًعلً جابر فاخرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

1997-67.441996ثانًذكرعراقًمحمود شاكر اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

1997-67.341996اولذكرعراقًعلً عٌادة السالم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

1997-67.181996اولذكرعراقًنوري طه فراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

1997-66.981996ثانًذكرعراقًجالل رسلً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

1997-66.871996اولذكرعراقًمدب سلمان الباسط عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

1997-66.741996ثانًانثىعراقٌةزٌدان علً عبد لقاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

1997-66.721996اولذكرعراقًمحمد علً حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

1997-66.681996اولذكرعراقًمصطفى محً اكرمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

1997-66.561996اولذكرعراقًعٌسى عبد حمد طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

1997-66.431996ثانًذكرعراقًالرحٌم عبد غالب خلدونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

1997-66.341996ثانًذكرعراقًمسلم عبد عزٌز احسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

1997-66.31996اولذكرعراقًعلٌوي جاسم نصٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

1997-66.021996اولذكرعراقًقادر رشٌد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

1997-65.931996ثانًذكرعراقًمحمود مجٌد فؤادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

1997-65.671996اولذكرعراقًعلً محسن معتادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

1997-65.531996ثانًذكرعراقًمرشد اسماعٌل عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

1997-65.481996اولذكرعراقًعلً عبد فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

1997-65.161996ثانًذكرعراقًٌونس علً محمد بارزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

1997-65.091996اولانثىعراقٌةمحمد احمد بثٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

1997-64.91996ثانًذكرعراقًارزٌك تحسٌن محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

1997-64.841996اولذكرعراقًالعلٌم عبد صبار القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

1997-64.771996ثانًذكرعراقًعباس ابراهٌم منذرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120
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1997-64.731996اولذكرعراقًفرج اسماعٌل محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

1997-64.711996اولانثىعراقٌةعثمان صباح زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

1997-64.691996ثانًذكرعراقًخلٌل ماجد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

1997-64.251996اولانثىعراقٌةشرموط خلٌفة بدرٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

1997-64.181996اولذكرعراقًمجٌد مصطفى سمٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

1997-64.11996اولذكرعراقًجاسم اللطٌف عبد عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

1997-64.071996اولانثىعراقٌةجبر صبٌح بدرٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

1997-641996اولذكرعراقًمخلف رشٌد نافعالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

1997-63.921996ثانًذكرعراقًفرحان صالل عزٌزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

1997-63.811996اولذكرعراقًمحمد ٌونس ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

1997-63.761996اولذكرعراقًصالح ضاري رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

1997-63.71996اولذكرعراقًالدٌن نجم الرحمن عبد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

1997-63.551996ثانًذكرعراقًشعالن محمد رشٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

1997-63.431996ثانًذكرعراقًصالح عبود قصًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

1997-63.251996ثانًذكرعراقًالعزٌز عبد محمود عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135

1997-63.121996اولذكرعراقًغاٌب حسن سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد136

1997-63.071996ثانًانثىعراقٌةعٌسى سعدي رحابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد137

1997-63.011996اولذكرعراقًحمٌد خلف نوريالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد138

1997-62.971996ثانًذكرعراقًسعدون بركات وصفًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد139

1997-62.941996اولذكرعراقًسعٌد صبار حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد140

1997-62.921996ثانًذكرعراقًعبد عباس ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد141

1997-62.911996اولذكرعراقًرضا محمود الدٌن نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد142

1997-62.881996اولذكرعراقًٌونس ذنون عصامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد143

1997-62.511996اولذكرعراقًسعٌد صبٌح مصعبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد144
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1997-62.451996اولذكرعراقًعمر محمد انورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد145

1997-62.381996اولذكرعراقًحسٌن علً باسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد146

1997-62.381996اولذكرعراقًحسٌن علً جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد147

1997-62.31996ثانًذكرعراقًاسماعٌل محمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد148

1997-62.11996ثانًذكرعراقًٌونس اسماعٌل رحٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد149

1997-61.941996ثانًانثىعراقٌةخلٌل طارق نجالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد150

1997-61.891996اولذكرعراقًقرنً سواره كرديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد151

1997-61.851996ثانًذكرعراقًمحمد ٌعقوب ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد152

1997-61.781996ثانًذكرعراقًاحمد محمود عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد153

1997-61.71996اولذكرعراقًعٌسى فاضل الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد154

1997-61.661996اولذكرعراقًحمادي كاظم باللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد155

1997-61.551996اولذكرعراقًكٌطان فالح سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد156

1997-61.551996اولذكرعراقًرشٌد عمر كامرانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد157

1997-61.531996اولذكرعراقًٌونس هللا عبد صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد158

1997-61.361996اولذكرعراقًسعود الوهاب عبد ودودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد159

1997-61.191996ثانًذكرعراقًجاسم حمد ساجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد160

1997-61.141996ثانًذكرعراقًسعٌد حمدي ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد161

1997-61.081996ثانًذكرعراقًدروٌش شامل سرجلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد162

1997-61.071996اولذكرعراقًشكر الستار عبد سامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد163

1997-60.961996ثانًذكرعراقًحمودي ابراهٌم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد164

1997-60.851996اولذكرعراقًحمادي عبد فرج ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد165

1997-60.771996اولذكرعراقًالعابدٌن زٌن هاشمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد166

1997-60.311996اولذكرعراقًعباس عبطان اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد167

1997-60.231996ثانًذكرعراقًخلف السالم عبد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد168
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1997-60.081996ثانًذكرعراقًفٌاض ضحوي احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد169

1997-601996ثانًانثىعراقٌةداود احمد وجدانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد170

1997-59.971996ثانًذكرعراقًٌاسٌن مجٌد عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد171

1997-59.811996ثانًانثىعراقٌةنجم السالم عبد ثرٌاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد172

1997-59.731996اولذكرعراقًعباس محمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد173

1997-59.651996ثانًانثىعراقٌةطعمة متعب منالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد174

1997-59.491996ثانًانثىعراقٌةكاطع عبد سهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد175

1997-59.381996ثانًذكرعراقًعبد احمد طعمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد176

1997-59.261996اولذكرعراقًهللا عبد رشٌد نصٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد177

1997-58.861996ثانًذكرعراقًثالج حمود رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد178

1997-58.591996اولذكرعراقًفرحان عباس زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد179

1997-58.341996اولذكرعراقًحسن سالمة محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد180

1997-57.761996ثانًذكرعراقًصلبً كرٌم حاتمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد181

1997-57.511996ثانًذكرعراقًقادر خضر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد182

1997-57.391996ثانًذكرعراقًطه جالل بشتوانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد183

1997-57.331996ثانًذكرعراقًسرحان نجم مجٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد184

1997-57.311996ثانًذكرعراقًعباس دخٌل صدامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد185

1997-55.951996ثانًذكرعراقًعزٌز كاظم هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد186

1997-55.871996ثانًذكرعراقًالكرٌم عبد الرحمن عبد العزٌز عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد187

1997-55.741996ثانًذكرعراقًحمد شهاب محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد188

1997-55.681996ثانًذكرعراقًرحم غركان صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد189

1997-55.531996ثانًذكرعراقًفرٌح طالب ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد190


