
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2002-95.412001اولذكرعراقًعثمان ناصحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2002-95.182001اولذكرعراقًالرحمن عبد زكرٌاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2002-94.762001اولانثىعراقٌةوفٌق عصام اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2002-94.162001اولذكراردنًعودة هللا عبد انسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2002-87.492001اولانثىعراقٌةالدٌن صالح سالرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2002-87.272001اولذكرعراقًناجً شٌروانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2002-86.162001اولذكرعراقًرداد كاظم جوادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2002-86.022001اولذكرعراقًمٌكائٌل اومٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2002-84.952001اولذكرٌمانًعلً ٌحٌى ٌحٌىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2002-84.92001اولانثىعراقٌةهللا عبد علً اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2002-84.572001اولانثىعراقٌةاحمد عدي االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2002-83.792001اولانثىعراقٌةنواف صادق رناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2002-83.132001اولذكراردنًاحمد محمد هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2002-82.422001اولذكرعراقًمصطفى رزوقً نذٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2002-82.12001ثانًذكرعراقًشهاب الرزاق عبد حمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2002-82.092001اولذكرعراقًاحمد سراجالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2002-81.362001اولذكرعراقًانور ٌاور كاظمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2002-80.732001اولذكرعراقًعلً عبد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2002-80.112001اولانثىعراقٌةعٌسى حسٌن اخالصالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2002-80.092001اولذكرعراقًالدٌن سعد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2002-79.972001اولذكرعراقًسلمان حبٌب محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2002-79.322001اولانثىعراقٌةاحمد صادق شذىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2002-78.672001اولانثىعراقٌةفخري زهٌر اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2002-78.642001اولذكرعراقًعكاب حماد فائقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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2002-77.972001اولذكرعراقًابراهٌم مؤٌد مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2002-77.892001اولذكرعراقًعبد عدنان رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2002-77.782001اولذكرعراقًرشٌد خالد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2002-77.632001اولذكرعراقًتوفٌق ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2002-77.242001اولذكرعراقًاحمد الصاحب عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2002-77.22001اولانثىعراقٌةعلٌوي خالد حالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2002-77.22001اولانثىسورٌةحمدان حج محمد محمد خدٌجةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2002-77.112001اولانثىعراقٌةكاظم حسٌن افراحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2002-76.952001اولذكراردنًالرحٌم عبد محمود ماهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2002-76.882001اولذكرعراقًعباس حسٌن هللا عبد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2002-76.822001اولذكرعراقًاحمد عطٌه احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

2002-76.732001اولذكرعراقًنجم محمد هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

2002-76.142001اولذكرعراقًصالح محمد سهٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

2002-75.772001اولذكرعراقًمحمد فاضل اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

2002-75.762001اولانثىعراقٌةاحمد شهاب ندىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

2002-75.642001اولانثىعراقٌةمجٌد حمٌد ٌسرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

2002-75.622001اولانثىعراقٌةخمٌس عاٌد انماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

2002-75.262001اولذكرعراقًكرحوت عبد نزارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

2002-74.762001اولذكرعراقًطه خالد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

2002-74.592001اولانثىعراقٌةالرحمن عبد هشام هدٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

2002-74.442001اولانثىعراقٌةناصر جعفر حالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

2002-74.322001اولذكرعراقًامٌن عزٌز نوريالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

2002-73.942001اولذكرعراقًحمادي جمعة محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

2002-73.92001اولانثىعراقٌةحسٌن كاظم صبٌحةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2002-73.722001اولانثىعراقٌةهادي فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

2002-73.682001اولانثىعراقٌةرشٌد تاراالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

2002-73.272001اولذكرعراقًعلً قادر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

2002-72.842001اولذكرعراقًجاسم ٌاسٌن وسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

2002-72.712001اولانثىعراقٌةعلً خلف منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

2002-72.72001اولذكرعراقًجاسم جهاد سامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

2002-72.632001اولذكرعراقًعلً ابراهٌم سمٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

2002-72.632001اولذكرعراقًعلً حسن فائقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

2002-72.582001اولذكرعراقًطاهر محمد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

2002-72.552001اولانثىعراقٌةالستار عبد حنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

2002-72.522001اولذكراردنًلطفً ٌوسف هشامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

2002-71.92001اولذكرعراقًعلوان عٌدان سلمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

2002-71.832001اولذكرعراقًسعٌد ستار عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

2002-71.72001اولذكرعراقًمخلف جاسم لطٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

2002-71.52001اولذكرعراقًرشٌد حمٌد عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

2002-71.242001اولذكرعراقًسمٌر حاتم عديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

2002-71.222001اولذكرعراقًفرحان محمود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

2002-70.992001اولانثىعراقٌةابراهٌم االله عبد هبهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

2002-70.752001اولذكرعراقًحسٌن محمد طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

2002-70.722001اولانثىعراقٌةالوهاب عبد نورسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

2002-70.672001اولانثىعراقٌةجابر هادي شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

2002-70.662001اولذكرعراقًمحمد قٌس معروفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

2002-70.62001ثانًانثىعراقٌةالصادق عبد سندسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

2002-70.252001اولانثىعراقٌةواثق محمد براقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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2002-69.782001اولانثىعراقٌةحمد خٌري رشاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

2002-69.462001اولذكرعراقًحسٌن نافع محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

2002-69.342001اولانثىعراقٌةمحمود قٌس غزوةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

2002-69.322001اولانثىعراقٌةفرهود هادي سوزانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

2002-69.312001اولانثىعراقٌةالرزاق عبد غادةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

2002-69.212001اولذكرعراقًمحمود فرج حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

2002-69.212001اولذكرعراقًمسربت علً ناجً القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

2002-69.082001اولانثىسورٌةحسٌن طه جمٌلةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

2002-69.072001اولذكرعراقًعاشور المنعم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

2002-68.832001اولذكرعراقًمختار احمد امٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

2002-68.752001اولذكرعراقًحسن حسٌن محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

2002-68.592001اولانثىعراقٌةقدوري حسٌن حمٌدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

2002-68.472001اولذكرعراقًمحمد عدنان عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

2002-68.422001اولذكرعراقًعبد اسماعٌل ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

2002-68.272001ثانًذكرعراقًخضٌر الموجود عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

2002-68.252001اولذكرعراقًمحمد محمود صدامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

2002-68.212001ثانًذكرعراقًعلً حسٌن احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

2002-68.122001اولذكرعراقًلطٌف حمٌد قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

2002-67.992001اولذكرعراقًاحمد ابراهٌم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

2002-67.852001ثانًانثىعراقٌةالدٌن صالح ناز بهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

2002-67.562001ثانًانثىعراقٌةفاتح محمد تافانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

2002-67.532001اولذكرعراقًعباس شكر بشٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

2002-67.292001اولانثىعراقٌةفرج القادر عبد هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

2002-67.12001اولذكرعراقًعلً مجٌد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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2002-67.12001اولذكرعراقًحسٌن وهابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

2002-67.062001اولذكرعراقًولً  سٌد ابراهٌم بسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

2002-66.862001اولذكرعراقًالجبار عبد عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

2002-66.792001اولذكرٌمانًعلً محمد ٌحٌىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

2002-66.492001اولذكرعراقًفٌاض عبد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

2002-66.472001اولانثىعراقٌةحمد علً اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

2002-66.352001اولانثىعراقٌةنزال محمد وفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

2002-66.32001اولذكرعراقًهزع مجٌد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

2002-66.232001اولانثىعراقٌةخلٌل محمد بشرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

2002-66.172001اولذكرعراقًسعٌد طه ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

2002-66.132001اولذكرعراقًحمادي عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

2002-65.932001اولانثىاردنٌةعبٌد محمد مٌسلونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

2002-65.752001اولانثىعراقٌةهاٌت كامل شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

2002-65.612001اولذكرعراقًخضٌر ٌاسٌن طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

2002-65.512001اولذكرعراقًنجٌب غازي بكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

2002-65.472001ثانًذكرعراقًالهادي عبد خالد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

2002-65.272001اولذكرعراقًٌعقوب محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

2002-65.222001اولذكرعراقًحسٌن عصام بسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

2002-65.142001اولذكرعراقًعلً عباس ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

2002-64.712001ثانًذكراردنًاحمد حسٌن وسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

2002-64.62001اولذكرعراقًوٌس احمد هاللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

2002-64.512001ثانًانثىعراقٌةنافع الرحمن عبد هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

2002-64.472001اولذكرعراقًاحمد الحمٌد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

2002-64.412001ثانًانثىعراقٌةسعٌد ابراهٌم وفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120
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2002-64.262001اولذكرعراقًرٌحان عنبر سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

2002-64.192001ثانًذكرعراقًنوري غسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

2002-64.142001ثانًانثىعراقٌةحسن لطٌف اورادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

2002-64.12001اولانثىعراقٌةخزعل انسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

2002-64.12001اولذكرعراقًمحمد ساطع قصًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

2002-64.042001اولذكرعراقًخلف حسن محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

2002-63.992001اولانثىعراقٌةرشٌد هللا عبد سرابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

2002-63.992001ثانًذكرعراقًفٌاض خلف علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

2002-63.952001ثانًذكرعراقًكرٌمان حمٌد سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

2002-63.942001ثانًذكرعراقًعلً كرٌم هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

2002-63.862001ثانًانثىعراقٌةظاهر طارق صهباءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

2002-63.852001اولذكرعراقًمهدي سبتً هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

2002-63.662001اولذكرعراقًباقر علً ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

2002-63.622001ثانًانثىعراقٌةمجٌد منالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

2002-63.622001ثانًانثىعراقٌةمهودر محمود هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135

2002-63.552001ثانًذكرعراقًمخلف فاضل اٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد136

2002-63.522001ثانًذكرعراقًعارف هاشم سرمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد137

2002-62.92001اولذكرعراقًعلً حسن اثٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد138

2002-62.862001اولذكرعراقًلطٌف هللا عبد واثقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد139

2002-62.82001اولذكرعراقًعواد اسماعٌل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد140

2002-62.682001اولذكرعراقًاحمد محمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد141

2002-62.652001ثانًانثىعراقٌةابراهٌم عٌسى هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد142

2002-62.612001اولذكرعراقًمحمود حرج محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد143

2002-62.582001ثانًذكرعراقًمحمد بنٌان فلٌحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد144
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2002-62.492001ثانًذكرعراقًجاسم هللا عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد145

2002-62.412001اولذكرعراقًخلف سلٌمان محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد146

2002-62.312001اولذكرعراقًحسٌن محمود شاكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد147

2002-62.312001ثانًذكرعراقًخلٌل مفٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد148

2002-62.282001اولانثىعراقٌةمحمود قاسم منالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد149

2002-62.252001اولذكرعراقًصبار عدنان رائدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد150

2002-62.182001اولذكرعراقًمهدي انور عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد151

2002-62.122001ثانًذكرعراقًالرحمن عبد طه قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد152

2002-62.012001اولذكرعراقًعلوش محمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد153

2002-61.942001اولذكرعراقًمحمد فاتح تافانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد154

2002-61.782001اولذكرعراقًعلوان نوري ناطقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد155

2002-61.692001ثانًذكرعراقًجاسم صالح صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد156

2002-61.582001ثانًذكرعراقًاللطٌف عبد فرحان حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد157

2002-61.572001اولذكرعراقًالغنً عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد158

2002-61.542001اولذكرعراقًعابد فاروق باسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد159

2002-61.492001اولذكرعراقًعجاج حمٌد ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد160

2002-61.392001ثانًذكرعراقًعبٌد فرحان عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد161

2002-61.362001اولذكرعراقًشهاب صالح احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد162

2002-61.32001اولذكرعراقًسلمان سعود نهادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد163

2002-61.282001اولذكرعراقًمحمد جاسم عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد164

2002-61.172001اولذكرعراقًجاسم مهل سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد165

2002-61.132001ثانًذكرعراقًعباس ابراهٌم عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد166

2002-61.082001اولذكرعراقًاحمد عٌسى محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد167

2002-60.882001ثانًذكرعراقًحسٌن احمد عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد168
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2002-60.832001ثانًذكرعراقًعباس فرحان محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد169

2002-60.822001ثانًذكرعراقًمهدي صالح شاملالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد170

2002-60.822001ثانًذكرعراقًمحمد عادل القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد171

2002-60.762001ثانًذكرعراقًاالله عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد172

2002-60.382001ثانًذكرعراقًحسٌن حسن سعدونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد173

2002-60.292001ثانًانثىعراقٌةالدٌن عز فردوسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد174

2002-60.292001ثانًذكرعراقًحمٌد الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد175

2002-60.282001ثانًذكرعراقًعباس خمٌس رسولالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد176

2002-60.242001ثانًذكرعراقًسرحان محمد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد177

2002-60.242001ثانًذكرعراقًمصطفى حمٌد مجٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد178

2002-60.22001ثانًذكرعراقًاحمد عديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد179

2002-60.062001ثانًذكرعراقًابراهٌم صالح محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد180

2002-60.052001ثانًذكرعراقًطاهر محمد مسعودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد181

2002-60.032001اولذكرعراقًالستار عبد الغفار عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد182

2002-59.992001ثانًانثىعراقٌةمحمد ٌاسٌن بشرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد183

2002-59.982001ثانًذكرعراقًمحمد ابراهٌم ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد184

2002-59.922001اولذكرعراقًمهدي خضٌر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد185

2002-59.582001ثانًذكرعراقًمحمود محمد قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد186

2002-59.522001ثانًذكرعراقًمخلف علً حكٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد187

2002-59.362001ثانًذكرعراقًنصٌف صباح قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد188

2002-59.22001اولذكرعراقًشاهٌن هللا عبد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد189

2002-59.132001ثانًذكرعراقًحسن صالح حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد190

2002-59.122001ثانًذكرعراقًالرزاق عبد بكر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد191

2002-58.762001اولذكرعراقًعطٌة عذاب محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد192
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2002-58.682001ثانًذكرعراقًهللا عبد صالح اسالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد193

2002-58.542001ثانًذكرعراقًعبٌد اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد194

2002-58.532001ثانًذكرعراقًحٌاد جٌاد عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد195

2002-58.492001اولذكرعراقًمحمود حمٌد مرتضىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد196

2002-58.492001اولذكرعراقًعباس هادي محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد197

2002-58.392001اولذكرعراقًسالم العزٌز عبد سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد198

2002-58.372001اولذكرعراقًمحمد عبٌد رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد199

2002-58.272001اولذكرعراقًٌاسٌن شكوري سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد200

2002-58.22001ثانًذكرعراقًحسٌن محمد عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد201

2002-58.152001ثانًذكرعراقًجراد راشد صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد202

2002-57.952001اولذكرعراقًمجٌد سعدي محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد203

2002-57.882001ثانًذكرعراقًرفٌع احمد شهابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد204

2002-57.852001ثانًذكرعراقًصالح صعب فراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد205

2002-57.242001ثانًذكرعراقًصبار رحٌم مجاهدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد206

2002-56.922001ثانًذكرعراقًمحمود طه عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد207

2002-56.722001ثانًذكرعراقًكسار فوزي احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد208

2002-56.712001ثانًذكرعراقًشهاب كامل قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد209

2002-56.522001ثانًذكرعراقًشهاب سامً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد210

2002-56.12001ثانًذكرعراقًكاظم باللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد211

2002-56.072001ثانًذكرعراقًعكاش محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد212

2002-56.042001ثانًذكرعراقًسلمان علً رافعالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد213

2002-55.812001ثانًذكرعراقًمحمد جمٌل فراتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد214

2002-55.452001ثانًذكرعراقًعجم فاضل فراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد215

2002-54.912001ثانًذكرعراقًحسن مجٌد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد216
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2002-54.572001ثانًذكرعراقًعباس القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد217

2002-54.462001ثانًذكرعراقًجاسم جبار مشتاقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد218

2002-52.642001ثانًذكرعراقًحمود عبد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد219


