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1998-91.21997اولانثىعراقٌةعلً محمد شٌالنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

1998-91.171997اولذكرعراقًصالح الدٌن محً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

1998-89.961997اولانثىعراقٌةمحمد راسم اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

1998-89.711997اولذكرعراقًجاسم نصٌف مؤٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

1998-88.251997اولانثىعراقٌةعبد مازن دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

1998-86.241997اولانثىعراقٌةحنطل هللا عبد املالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

1998-86.141997اولذكرعراقًفرج الرحمن عبد سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

1998-85.521997اولانثىعراقٌةٌوسف الواحد عبد لمٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

1998-85.481997اولانثىعراقٌةعلً حسٌن فلٌحةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

1998-85.071997اولذكرعراقًجاسم صفاء مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

1998-851997اولانثىعراقٌةزٌد فٌصل ندىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

1998-84.41997اولانثىعراقٌةالحمٌد عبد العظٌم عبد سوزانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

1998-83.791997اولانثىعراقٌةاسماعٌل الخالق عبد تقًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

1998-83.421997اولانثىعراقٌةعبد محمد هٌفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

1998-83.371997اولذكرعراقًاحمد سعٌد انمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

1998-82.431997ثانًذكرعراقًالرحمانً هللا عبد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

1998-82.391997اولانثىعراقٌةجمٌل غازي حمدٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

1998-82.021997اولانثىعراقٌةوهٌب الرزاق عبد هٌامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

1998-80.781997اولانثىعراقٌةالقادر عبد الدٌن فخر بشرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

1998-80.761997اولذكرسوريمحمود فوزي انسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

1998-80.461997اولذكرعراقًنواف نوري مصعبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

1998-80.341997اولذكرعراقًمجٌد عبد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

1998-80.041997اولذكرعراقًجاسم عباس جعفرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

1998-801997اولذكرعراقًالرزاق عبد الوهاب عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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1998-79.751997اولانثىعراقٌةعباس السمٌع عبد عبٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

1998-79.751997اولذكرعراقًالنبً عبد المولى عبد حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

1998-79.551997اولذكرعراقًشالل الستار عبد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

1999-79.051997اولذكرعراقًكاظم عبد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

1998-79.031997اولذكراردنًخلف حسن احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

1998-78.921997اولانثىعراقٌةاحمد انور فردوسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

1998-78.761997اولذكرعراقًداود السالم عبد اسٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

1998-78.751997اولذكرعراقًحسن عباس غازيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

1998-78.651997اولانثىعراقٌةحسٌن احمد رافدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

1998-78.581997اولذكرعراقًعمر سلمان الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

1998-78.431997اولذكرعراقًعباس خضٌر ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

1998-78.291997اولذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل مزهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

1998-77.451997اولذكرعراقًعبٌد حسٌن ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

1998-77.41997اولانثىعراقٌةابراهٌم نوري زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

1998-77.311997اولذكرعراقًجاسم محمد انسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

1998-76.651997اولذكرعراقًالرحٌم عبد عٌسى عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

1998-76.521997ثانًذكرعراقًاحمد ناصر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

1998-76.331997اولذكرعراقًحمدان اسماعٌل حمديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

1998-76.291997اولانثىعراقٌةصالح فالح رقٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

1998-76.191997اولذكراردنًالقادري طه زٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

1998-76.191997اولذكرعراقًعبد جاسم الباسط عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

1998-75.921997اولذكرعراقًمصطفى سامً مشكورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

1998-75.531997ثانًذكرعراقًمحمد واثق مؤزرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

1998-75.331997اولذكرعراقًالبالسانً محمد احمد هٌمنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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1998-75.141997اولانثىعراقٌةرحٌم عدنان لبنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

1998-75.121997ثانًذكرعراقًمحمد محمود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

1998-75.091997اولذكرفلسطٌنًمحمد اسماعٌل محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

1998-75.091997اولذكرعراقًجمال عبد عواد اثٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

1998-75.081997اولانثىعراقٌةمحمد شوقً اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

1998-75.061997اولذكرعراقًسعود خلٌفة محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

1998-74.631997اولذكرعراقًعلٌوي جبر ستارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

1998-74.031997اولذكرعراقًفرحان حمود هللا عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

1998-73.441997اولذكرعراقًبخٌت عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

1998-73.341997اولذكرعراقًحمٌد جمٌل عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

1998-73.331997اولذكرعراقًحسن عدنان ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

1998-73.121997اولانثىعراقٌةشنشل صبٌح علٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

1998-72.761997اولذكرعراقًعلٌوي الرحمن عبد الدٌن بهاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

1998-72.741997اولذكرعراقًهللا عبد عبود ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

1998-72.591997ثانًذكرعراقًعباس نٌسان عصامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

1998-72.291997اولذكرعراقًمنشود عدنان عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

1998-71.921997اولانثىعراقٌةخلٌل اكرم ندىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

1998-71.661997اولذكرعراقًخلٌفة ابراهٌم عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

1998-71.551997اولانثىعراقٌةالرزاق عبد حسن عفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

1998-71.541997اولانثىعراقٌةمجٌد عبٌد سعدٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

1998-71.541997اولذكرعراقًحمد جمٌل الفتاح عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

1998-71.51997اولذكرعراقًقادر محمد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

1998-71.211997اولذكرعراقًصالح السالم عبد امجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

1998-71.011997ثانًانثىعراقٌةاردٌنً سعٌد اشواقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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1998-70.781997ثانًذكرعراقًحمد بنٌان شمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

1998-70.61997اولانثىعراقٌةمحمد جاسم اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

1998-70.461997ثانًذكرعراقًصالح سالم اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

1998-70.11997اولذكرعراقًحسٌن علً رضوانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

1998-70.0361997ثانًذكرعراقًجبار الغفور عبد ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

1998-69.521997اولذكرعراقًعلً منذور موفقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

1998-69.511997اولذكرعراقًخلف عالوي حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

1998-69.451997اولذكرعراقًطاهر محمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

1998-69.361997اولذكرعراقًخلف ٌاسٌن اٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

1998-68.821997اولذكرعراقًالرزاق عبد عارف محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

1998-68.451997اولذكرعراقًمحمود براك ثامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

1998-67.691997ثانًذكرعراقًخسرو لطٌف ساسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

1998-67.631997ثانًانثىعراقٌةنصٌف زاحم نهىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

1998-67.011997ثانًذكراردنًاحمد الرحمن عبد عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

1998-67.011997ثانًذكرعراقًصالح فرج جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

1998-66.981997اولانثىعراقٌةقاسم الندى قطرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

1998-66.581997اولذكرعراقًقادر نوري صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

1998-66.51997اولذكرعراقًعلٌوي صبحً خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

1998-66.261997ثانًذكرعراقًدهام شاكر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

1998-66.171997ثانًذكرعراقًمحمود موفق احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

1998-65.781997اولذكرعراقًمحمود كاظم مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

1998-65.621997ثانًانثىعراقٌةالحسٌن عبد كمر رناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

1998-65.531997ثانًذكرعراقًهللا عبد حاتم رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

1998-65.191997اولانثىعراقٌةهللا شاكرعبد افراحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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1998-651997ثانًذكرعراقًجمعة سلمان امجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

1998-64.951997ثانًذكرعراقًرحٌم كرٌم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

1998-64.91997اولذكرعراقًمحمد العزٌز عبد هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

1998-64.861997اولذكرعراقًناٌف صبري بهدٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

1998-64.741997اولذكرعراقًاسماعٌل احمد باللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

1998-64.641997ثانًذكرعراقًعاصً خمٌس خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

1998-64.591997ثانًذكرعراقًشاكر نوري الحمٌد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

1998-64.421997ذكرحسٌن محمد الدٌن عزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

1998-64.351997اولانثىعراقٌةهللا عبد نجم سناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

1998-63.881997ثانًذكرعراقًالعزٌز عبد فرج الحلٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

1998-63.621997ثانًذكرعراقًالجبار عبد احمد الجبار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

1998-63.541997ثانًذكرعراقًصغٌر هللا عبد الفًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

1998-63.491997ثانًانثىعراقٌةدعٌة ابو كاظم زهرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

1998-63.291997ثانًذكرعراقًصدٌق هللا فتح رزكارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

1998-63.061997ثانًانثىعراقٌةهللا عبد محمد هٌفًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

1998-62.841997اولذكرعراقًمحمد حسن عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

1998-62.411997ثانًذكرعراقًاحمد مجٌد رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

1998-62.351997اولذكرعراقًعباس ٌونس اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

1998-62.221997ثانًذكرعراقًحسٌن حمودي حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

1998-61.861997ثانًانثىعراقٌةالدٌن حسام جنورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

1998-61.571997اولذكرعراقًعلً عدنان قحطانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

1998-61.471997اولذكرعراقًفرحان احمد عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

1998-61.451997اولانثىعراقٌةهللا عبد طه احالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

1998-60.621997اولذكرعراقًعلً حسٌن رٌاضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120


