
 التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2000-96.421999اولذكرعراقًابراهٌم عبد طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2000-95.651999اولانثىعراقٌةحسٌن اسامة مٌادةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2000-92.851999اولذكرعراقًبشٌر طه صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2000-92.271999اولذكرعراقًهللا عبد الدٌن ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2000-91.861999اولانثىعراقٌةجاسم علً وصالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2000-91.841999اولذكرعراقًحمدان احمد جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2000-90.491999اولذكرعراقًسبع عرٌبً الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2000-90.221999اولانثىعراقٌةمصطفى رحٌم اٌهابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2000-90.071999اولذكرعراقًاسماعٌل علً محمد عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2000-89.821999اولانثىعراقٌةٌوسف ٌعقوب هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2000-89.691999اولذكرعراقًحامد سعدون هللا عطاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2000-89.31999اولذكرعراقًمحمد غازي مؤٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2000-87.731999اولذكرعراقًعبد فرج احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2000-87.361999اولذكرعراقًابراهٌم خلٌل عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2000-87.351999اولذكرعراقًشكر جبار ستارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2000-87.351999اولذكرعراقًسعٌد الدٌن محًٌ سعٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2000-871999اولذكرعراقًمحمود طه سلمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2000-86.811999اولذكرعراقًقاسم محمد الدٌن صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2000-86.691999اولانثىعراقٌةعمارة هللا عبد سعادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2000-86.561999اولذكرعراقًرسن كرمل فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2000-86.331999اولذكرعراقًمحمود داود منذرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2000-86.071999اولانثىعراقٌةصالح علٌوي وضحةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2000-85.91999اولذكرعراقًٌحٌى عبود سلمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2000-85.551999اولذكرعراقًحلمً عباس طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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2000-85.081999اولذكرعراقًعارف محمد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2000-84.361999اولذكرعراقًحسٌن علً عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2000-83.931999اولذكرعراقًجاسم اسكندر عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2000-83.911999اولذكرعراقًصالح عبٌد سعٌد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2000-83.591999اولذكرعراقًجمٌل عثمان عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2000-83.451999اولذكرعراقًالكرٌم عبد الغنً عبد الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2000-83.291999اولذكرعراقًٌاسٌن اسعد ثائرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2000-83.261999اولذكرعراقًعواد علً لٌثالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2000-83.221999اولذكرعراقًسلمان غٌدان مهديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2000-83.21999اولانثىعراقٌةعباس عبد حسٌن اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2000-83.071999اولذكرعراقًجواد الحسن عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

2000-83.031999اولذكرعراقًالعزٌز عبد حسن العزٌز عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

2000-82.991999اولانثىعراقٌةشهاب محمود مروجالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

2000-82.911999اولذكرعراقًعٌسى علً غالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

2000-82.741999اولذكرعراقًخلف زٌدان الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

2000-82.641999اولذكرعراقًحسن محمد رٌاضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

2000-82.521999اولذكرعراقًالقادر عبد الرزاق عبد الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

2000-82.381999اولذكرعراقًالكرٌم عبد عارف محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

2000-82.021999اولذكرعراقًحمودي هاشم عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

2000-81.881999اولذكرعراقًسلمان فٌصل طالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

2000-81.841999اولذكرعراقًشهاب اكرم باسلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

2000-81.751999اولذكرعراقًفنر عباس سعٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

2000-81.491999اولذكرعراقًمحمود علٌوي امٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

2000-81.11999اولذكرعراقًعباس محمد ستارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2000-81.051999اولذكرعراقًحسٌن هاشم خضرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

2000-81.031999اولانثىعراقٌةسالم راضً احالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

2000-80.961999اولذكرعراقًعباس صبٌح ٌونسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

2000-80.91999اولذكرعراقًجاسم هللا عبد سهٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

2000-80.261999اولذكرعراقًمحمد جاسم علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

2000-80.071999اولذكرعراقًقادر محمد كرٌم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

2000-80.041999اولذكرعراقًحمد ابراهٌم العزٌز عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

2000-79.881999اولذكرعراقًعطٌة محمود فؤادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

2000-79.541999اولذكرعراقًمصطفى االله عبد الباري عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

2000-79.421999اولذكرعراقًمصلح فرحان احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

2000-79.321999اولذكرسوريحفار محمد امٌن محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

2000-79.231999اولذكرعراقًصالح عباس عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

2000-79.211999اولذكرعراقًاحمد قدوري مرعًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

2000-79.191999اولذكرعراقًعباس حسٌن علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

2000-79.041999اولذكرعراقًمحمد جالل لٌثالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

2000-78.91999اولذكرعراقًمحسن حسن مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

2000-78.811999اولذكرعراقًٌاسٌن طه احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

2000-78.731999اولذكرعراقًحمد ابراهٌم الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

2000-78.611999اولذكرعراقًبدٌوي فٌصل ظاهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

2000-78.541999اولذكرعراقًلطٌف احمد اٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

2000-78.541999اولذكرعراقًالرضا عبد حسٌن ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

2000-78.441999اولذكرعراقًقادر احمد سٌروانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

2000-78.421999اولذكرعراقًحمد هللا عبد اٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

2000-78.381999اولذكرعراقًبهجت فؤاد قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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2000-78.291999اولذكرعراقًصالح كرٌم غانمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

2000-77.831999اولذكرعراقًشاكر احمد باللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

2000-77.791999اولانثىعراقٌةمحمد الجبار عبد احالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

2000-77.791999اولذكرعراقًجاسم احمد مقدادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

2000-77.751999اولذكرعراقًعبد سامً عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

2000-77.621999اولذكرعراقًجودة حمٌد هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

2000-77.581999اولذكرعراقًعلً محمود شاكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

2000-77.561999اولذكرعراقًمحمد صالح خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

2000-77.461999اولذكرعراقًحسن ساهً عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

2000-77.441999اولذكرعراقًاحمد هاشم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

2000-77.41999اولذكرعراقًسلمان القادر عبد رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

2000-77.311999اولذكرعراقًخضٌر حسن نعمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

2000-77.291999اولانثىعراقٌةمحمد الجبار عبد اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

2000-77.061999اولذكرعراقًخضٌر محمود عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

2000-77.051999اولذكرعراقًعمٌر سلٌم صهٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

2000-76.761999اولذكرعراقًعشم الحسٌن عبد عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

2000-76.711999اولذكرعراقًمحمد صالح ٌحٌىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

2000-76.71999اولذكرعراقًعلً خلف فرحانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

2000-76.681999اولذكرعراقًتوفٌق جهاد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

2000-76.441999اولانثىعراقٌةاحمد سعدي مائدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

2000-76.081999اولذكرعراقًزغٌر هللا بٌد قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

2000-76.071999اولذكرعراقًحسٌن فرحان علٌويالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

2000-75.971999اولانثىعراقٌةشهاب حمد مٌانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

2000-75.871999اولذكرعراقًحمد عبود ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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2000-75.841999اولذكرعراقًاسماعٌل عدنان فارسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

2000-75.831999اولذكرعراقًجبار محسن غٌثالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

2000-75.661999اولذكرعراقًعطٌة حسن جبارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

2000-75.641999اولذكرعراقًعبد محمد حازمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

2000-75.581999اولذكرعراقًحمٌد شكر خضرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

2000-75.561999اولذكرعراقًعبد منفً ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

2000-75.531999اولذكرعراقًمخلف زٌدان ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

2000-75.491999اولانثىعراقٌةعلً رحٌم هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

2000-75.481999اولذكرعراقًعباس ذٌاب عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

2000-75.161999اولذكرعراقًغٌدان مغنً ناٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

2000-75.11999اولذكرعراقًحسن صالح جمٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

2000-75.061999اولذكرعراقًحمد حمدي قحطانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

2000-75.021999اولذكرعراقًرشٌد غازي عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

2000-74.851999اولذكرعراقًكاظم محمد طالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

2000-74.841999اولذكرعراقًعلً ناٌف الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

2000-74.741999اولذكرعراقًحمودي ابراهٌم رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

2000-74.671999اولذكرعراقًاحمد شهاب جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

2000-74.61999اولذكرعراقًخضٌر علً صالح مهديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

2000-74.591999اولذكرعراقًمحمد خلف ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

2000-74.531999اولذكرعراقًكرٌم علً آزادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

2000-74.441999اولذكرعراقًناصر جاسم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

2000-74.151999اولذكرعراقًامٌن محمد ماجد ساالرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

2000-73.941999اولذكرعراقًسلٌمان حامد زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

2000-73.941999اولذكرعراقًحمد هٌجل عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120
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2000-73.921999اولذكرعراقًجمٌل ابراهٌم غالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

2000-73.911999اولذكرعراقًخلٌل هللا عبد شوكتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

2000-73.831999اولذكرعراقًحسن احمد السالم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

2000-73.691999اولذكرعراقًزكً احمد هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

2000-73.561999اولذكرسوريوفائً محمود جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

2000-73.481999اولانثىعراقٌةالعبٌدي محسن محمد كوثرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

2000-73.291999اولذكرعراقًصالح جمٌل رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

2000-73.281999اولانثىعراقٌةصبار عبدان عدوٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

2000-73.21999اولذكرعراقًنصٌف مصطفى هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

2000-73.131999اولذكرعراقًحامد سعٌد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

2000-72.981999اولانثىعراقٌةقاسم صالح محمد انسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

2000-72.951999اولذكرعراقًشهاب خلف فرحانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

2000-72.911999اولذكرعراقًفلٌح شعالن ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

2000-72.861999اولذكرعراقًغزٌوي عبد حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

2000-72.831999اولانثىعراقٌةالزهرة عبد كرٌم فلايرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135

2000-72.781999اولذكرعراقًمهدي االمٌر عبد ساهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد136

2000-72.731999اولذكرعراقًالقادر عبد ساجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد137

2000-72.581999اولانثىعراقٌةاحمد مظفر اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد138

2000-72.551999اولانثىعراقٌةسهٌل موفق شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد139

2000-72.481999اولذكرعراقًعبد سامً غسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد140

2000-72.471999اولذكرعراقًبخش خدا صبحً سمٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد141

2000-72.431999اولذكرعراقًناصر احمد حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد142

2000-72.431999اولذكرعراقًمحمد جاسم ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد143

2000-72.31999اولذكرعراقًعلٌوي عباس ٌحٌىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد144
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2000-72.261999اولذكرعراقًزٌدان تركً موفقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد145

2000-72.261999اولذكرعراقًعبد عٌادة الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد146

2000-72.211999اولذكرعراقًكاظم محمد الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد147

2000-72.21999اولذكرعراقًحمٌد صالح ماهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد148

2000-72.191999اولذكرعراقًقادر سمٌن جمعةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد149

2000-72.191999اولذكرعراقًعمٌر تركً حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد150

2000-72.141999اولانثىعراقٌةحبٌب ٌاسٌن سندسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد151

2000-71.781999اولذكرعراقًجدٌع فٌاض خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد152

2000-71.771999اولذكرعراقًحبٌب جاسم ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد153

2000-71.761999اولذكرعراقًمرهج ناصر طالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد154

2000-71.611999اولذكرعراقًخطاب عمر تركًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد155

2000-71.541999اولذكرعراقًشالل غائب مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد156

2000-71.51999اولذكرعراقًحسن ابراهٌم محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد157

2000-71.311999اولذكرعراقًموسى درباس شعبانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد158

2000-71.181999اولذكرعراقًمحسن جاسم مهديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد159

2000-71.061999اولذكرعراقًعلً اللطٌف عبد فؤادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد160

2000-70.931999اولذكرعراقًرضا رفعت شوكتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد161

2000-70.921999اولانثىعراقٌةفرحان راجح دٌناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد162

2000-70.921999اولذكرعراقًعباس خضٌر كرٌم رحٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد163

2000-70.911999ثانًذكرعراقًمنصور سلمان عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد164

2000-70.91999اولذكرعراقًمحمد منصور عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد165

2000-70.761999اولذكرعراقًخلٌل منذر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد166

2000-70.61999اولانثىعراقٌةجودة جبار فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد167

2000-70.41999اولذكرعراقًجزاع محمد لقمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد168
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2000-70.361999اولذكرعراقًهللا عبد نزال هاديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد169

2000-70.261999اولذكرعراقًفرحان علً اللطٌف عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد170

2000-70.221999اولانثىعراقٌةحمزة احمد بهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد171

2000-70.121999اولذكرعراقًخضٌر طه جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد172

2000-70.111999اولذكرعراقًمضعن محان ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد173

2000-70.061999اولذكرعراقًمحمد عباس فؤادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد174

2000-70.031999اولذكرعراقًحسٌن علً حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد175

2000-69.931999اولذكرعراقًخلٌل اسماعٌل صفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد176

2000-69.891999اولذكرعراقًحسٌن علً عودةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد177

2000-69.811999ثانًذكرعراقًعباس صقر محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد178

2000-69.721999اولذكرعراقًفرج سربٌت حسٌن طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد179

2000-69.561999ثانًذكرعراقًصالح مهدي طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد180

2000-69.441999اولذكرعراقًهللا عبد نجم الخالق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد181

2000-69.341999اولذكرعراقًداود سلمان خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد182

2000-69.271999اولذكرعراقًهاشم فاضل الدٌن رباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد183

2000-69.231999اولذكرعراقًمحمود خلف حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد184

2000-69.221999اولذكرعراقًابراهٌم خلٌل سعود طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد185

2000-69.221999اولذكرعراقًمحمود شاكر الخالق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد186

2000-69.171999اولذكرعراقًعباس خضٌر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد187

2000-69.081999اولذكرعراقًعباس فتاح سمٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد188

2000-691999اولذكرعراقًحمٌد غلٌس سلمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد189

2000-68.931999اولذكرعراقًهاشم نور سالً عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد190

2000-68.851999اولانثىعراقٌةحسن صابر صلحٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد191

2000-68.731999اولذكرعراقًشرقً علً حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد192
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2000-68.681999اولذكرعراقًخمٌس علً هاشمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد193

2000-68.541999اولذكرعراقًمحسن هللا عبد الحلٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد194

2000-68.451999اولذكرعراقًعلً حسٌن عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد195

2000-68.411999اولذكرعراقًمرهج اسماعٌل جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد196

2000-68.361999اولذكرعراقًوهٌب علً مجٌد حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد197

2000-68.061999اولذكرعراقًحبٌب حسن فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد198

2000-68.011999اولذكرعراقًسلطان حاجم كرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد199

2000-67.961999اولذكرعراقًمحمود هاشم رشٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد200

2000-67.961999اولذكرعراقًمهدي طارق زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد201

2000-67.821999اولذكرعراقًسالم ابراهٌم رافدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد202

2000-67.821999اولذكرعراقًهادي حسن الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد203

2000-67.761999اولذكرعراقًابراهٌم محمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد204

2000-67.681999اولذكرعراقًمحمد جاسم محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد205

2000-67.61999اولذكرعراقًجاسم ابراهٌم عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد206

2000-67.581999اولذكرعراقًسعٌد محمد هانً عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد207

2000-67.531999اولذكرعراقًخلف علً عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد208

2000-67.421999اولذكرعراقًحسٌن حسن هاشمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد209

2000-67.391999اولذكرعراقًسلوم محمد كرٌم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد210

2000-67.341999اولانثىعراقٌةسعدون علوان سعادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد211

2000-67.321999ثانًذكرعراقًعبد خلف اٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد212

2000-67.251999اولانثىعراقٌةٌاسٌن حمٌد رفٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد213

2000-67.231999ثانًذكرعراقًطه محمد نٌهادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد214

2000-67.161999اولذكرعراقًاحمد طه حاتمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد215

2000-671999اولذكرعراقًالحسٌن عبد جعفر صادقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد216
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2000-66.931999اولذكرعراقًعبد محمود الهادي عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد217

2000-66.931999ثانًذكرعراقًمحمد حسٌن علً قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد218

2000-66.851999اولذكرعراقًجاسم محمد ثامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد219

2000-66.811999اولانثىعراقٌةعبد محمود نجالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد220

2000-66.711999اولذكرعراقًمصطاف اسماعٌل حقًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد221

2000-66.581999اولذكرعراقًضاٌع مهدي احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد222

2000-66.531999اولانثىعراقٌةسلمان خلٌل منالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد223

2000-66.441999اولذكرعراقًمحمد جاسم عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد224

2000-66.421999اولذكرعراقًحاٌف هللا عبد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد225

2000-66.291999ثانًذكرعراقًمحمود لٌث الخالق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد226

2000-66.21999ثانًذكرعراقًعلً ٌوسف محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد227

2000-66.191999اولذكرعراقًفٌصل سلمان الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد228

2000-66.131999اولذكرعراقًسلمان المجٌد عبد سعدونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد229

2000-66.131999ثانًذكرعراقًحسن اسماعٌل الخالق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد230

2000-65.91999ثانًذكرعراقًوهبً الرزاق عبد هشامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد231

2000-65.881999ثانًذكرعراقًسعود خضر الصمد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد232

2000-65.61999اولذكرعراقًكاطع جدوع علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد233

2000-65.571999ثانًذكرعراقًسعٌد الغفور عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد234

2000-65.541999اولذكرعراقًصالح عمر حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد235

2000-65.221999ثانًذكرعراقًخضٌر ٌاس طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد236

2000-65.171999اولانثىعراقٌةمحمود شالل ابتسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد237

2000-64.981999اولذكرعراقًزبار عبود ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد238

2000-64.641999اولذكرعراقًالعابدٌن زٌن عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد239

2000-64.641999اولذكرعراقًعنزي ابراهٌم قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد240
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2000-64.611999اولذكرعراقًابراهٌم صالح خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد241

2000-64.581999اولذكرعراقًمجول عباس حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد242

2000-64.531999ثانًذكرعراقًقادر سلٌم رحٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد243

2000-64.491999اولذكرعراقًنصٌف محمود عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد244

2000-64.361999ثانًذكرعراقًمحمود شاكر ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد245

2000-64.331999اولذكرعراقًخلف الرحمن عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد246

2000-64.161999ثانًذكرعراقًحماد طعمة مسلمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد247

2000-64.111999ثانًذكرعراقًالرحٌم عبد ٌاسٌن ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد248

2000-64.041999ثانًذكرعراقًنجم جمٌل محسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد249

2000-63.941999اولذكرعراقًحمٌد منعم خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد250

2000-63.81999اولانثىعراقٌةناوخاز علً روناكالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد251

2000-63.691999اولذكرعراقًالحمٌد عبد شوكت محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد252

2000-63.661999اولذكرعراقًحمد صالح صدامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد253

2000-63.481999اولذكرعراقًرشٌد محمد حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد254

2000-63.391999اولذكرعراقًجابر محمد تركً خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد255

2000-63.391999ثانًانثىعراقٌةجبار قاسم لمٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد256

2000-63.331999اولذكرعراقًعلً حمد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد257

2000-62.911999اولانثىعراقٌةمهدي بهجت اسٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد258

2000-62.671999ثانًذكرفلسطٌنًعبد خمٌس ٌحٌىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد259

2000-62.651999اولانثىعراقٌةاحمد الدٌن فخر شنكولالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد260

2000-62.471999اولذكرعراقًهللا عبد احمد فؤادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد261

2000-62.341999ثانًذكرعراقًهللا عطا حمود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد262

2000-62.261999ثانًذكرسوريمحمد حسن بشٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد263

2000-62.081999ثانًذكرعراقًعلً ابراهٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد264
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2000-61.991999اولانثىعراقٌةحسٌن شوقً آالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد265

2000-61.981999اولذكرعراقًرمضان الرزاق عبد نمٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد266

2000-61.881999اولذكرعراقًكاظم جبار حمدانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد267

2000-61.861999اولانثىعراقٌةمحسن محمد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد268

2000-61.451999ثانًذكرعراقًعلوان كرٌم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد269

2000-61.341999اولذكرعراقًحسٌن الجبار عبد طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد270

2000-61.251999ثانًذكرعراقًعودة محمد الواحد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد271

2000-61.241999اولانثىعراقٌةحسن محمد اٌناسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد272

2000-61.021999اولانثىعراقٌةاسماعٌل باهر برٌهانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد273

2000-60.711999ثانًذكرعراقًحمادي عبد جبار رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد274

2000-60.671999ثانًذكرعراقًعناد حمٌد فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد275

2000-60.641999اولذكرعراقًمحمد ضٌدان خضرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد276

2000-60.641999ثانًانثىعراقٌةالحسٌن عبد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد277

2000-60.551999اولذكرعراقًحسٌن سامً طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد278

2000-60.491999اولانثىعراقٌةصادق محمد مٌساءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد279

2000-60.481999اولذكرعراقًرشٌد امٌن حمه اركانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد280

2000-60.441999ثانًانثىعراقٌةخضٌر طالب شروقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد281

2000-59.721999ثانًذكرعراقًعلً عبد هللا عبد سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد282

2000-59.141999ثانًذكرعراقًحسٌن منصور فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد283

2000-58.721999اولانثىعراقٌةصمٌم كاظم سماهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد284

2000-58.31999ثانًانثىعراقٌةمحمد الرحمن عبد عائدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد285

2000-58.171999ثانًذكرعراقًحسون هللا عبد عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد286

2000-56.961999اولانثىعراقٌةمحسن علً ندىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد287

2000-55.571999ثانًانثىعراقٌةعبد حسٌن نابلسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد288


