
التخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2006-96.472005االولذكرعراقًحمودي فاضل محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد1

2006-93.992005االولذكرعراقًاحمد كامل ٌونسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد2

2006-92.942005االولانثىعراقٌةحمادي هللا عبد سهٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد3

2006-92.262005االولانثىعراقٌةابرٌسم محمود لمٌاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد4

2006-91.792005االولانثىعراقٌةعاٌش ماجد سحرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد5

2006-91.722005االولذكرعراقًسطام محمود جمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد6

2006-91.532005االولذكرعراقًحمادي هللا عبد نافعالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد7

2006-90.952005االولذكرعراقًمصطاف ابراهٌم عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد8

2006-89.952005االولانثىعراقٌةحمود هللا عبد اسماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد9

2006-89.832005االولذكرعراقًخٌرو ممدوح اوسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد10

2006-89.552005االولذكرعراقًخلف محمد موحان حسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد11

2006-87.692005االولانثىعراقٌةحمود هللا عبد آالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد12

2006-86.842005االولانثىعراقٌةصالح حمٌد رجاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد13

2006-86.372005االولذكرعراقًناصر سالم رٌاضالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد14

2006-86.12005االولانثىعراقٌةجعفر صاحب عربٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد15

2006-86.042005االولذكرعراقًٌاس خلف المنعم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد16

2006-85.972005االولذكرعراقًحسٌن جبار الرزاق عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد17

2006-85.652005االولذكرعراقًعباس عبود ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد18

2006-85.522005االولانثىعراقٌةالمنعم عبد كٌالن رونقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد19

2006-85.272005االولذكرعراقًعبٌد حمود خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد20

2006-84.872005االولذكرعراقًاسماعٌل محمد الواحد عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد21

2006-84.752005االولذكرعراقًجاسم طاهر محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد22

2006-84.152005االولذكرعراقًٌعقوب جلوب مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد23

2006-83.762005االولانثىعراقٌةهللا عبد محمد سماحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2006-83.582005االولانثىعراقٌةمهدي عداي عامرةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد25

2006-83.372005االولذكرعراقًٌاسٌن محمد مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد26

2006-83.352005االولذكرعراقًمحمود محمد طاهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد27

2006-83.072005االولانثىعراقٌةحسٌن ناصر ندىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد28

2006-82.622005االولانثىعراقٌةمحمد جواد أصالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد29

2006-82.612005االولذكرعراقًلطٌف طلب محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد30

2006-82.232005االولذكرعراقًالقادر عبد حكمت الحمٌد عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد31

2006-82.042005االولذكرعراقًعلً مهدي ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد32

2006-81.982005االولذكرعراقًكرٌم خلٌل عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد33

2006-81.972005االولذكرعراقًجوهان حمٌد صفاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد34

2006-80.972005االولذكرعراقًدباش اسماعٌل معمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد35

2006-80.582005االولذكرعراقًالحمٌد عبد محمد بشٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد36

2006-80.412005االولانثىعراقٌةرشٌد حمٌد اسماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد37

2006-80.172005االولذكرعراقًكرٌم عواد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد38

2006-80.092005االولذكرعراقًحمد محمود غازيالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد39

2006-79.882005االولذكرعراقًصالح مهدي ٌوسفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد40

2006-79.842005االولذكرعراقًجمٌل طه عادلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد41

2006-79.612005االولانثىعراقٌةمرهج مولود اٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد42

2006-79.232005االولذكرعراقًكزار مجٌد رعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد43

2006-79.132005االولذكرعراقًناصر احمد شهابالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد44

2006-78.792005االولذكرعراقًمزعل حسٌن عٌسىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد45

2006-78.682005الثانًذكرعراقًخلف عبٌد مجٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد46

2006-78.522005االولذكرعراقًعبٌد هللا عبد باسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد47

2006-78.162005االولذكرعراقًحسن عبد عودة نوريالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2006-78.072005االولانثىعراقٌةمحمد كمال الهامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد49

2006-78.032005االولذكرعراقًشنٌتر رجب عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد50

2006-77.92005االولانثىعراقٌةتركً الرزاق عبد اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد51

2006-77.832005االولذكرعراقًجاسم محمد الوهاب عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد52

2006-77.822005االولذكرعراقًعلوان عزٌز اركانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد53

2006-77.62005االولذكرعراقًرجب خلٌف قدوريالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد54

2006-77.562005االولذكرعراقًكرمش عبد زٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد55

2006-77.322005االولذكرعراقًمشوح كاظم سعودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد56

2006-77.262005االولذكرعراقًحمد عٌدان مشرفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد57

2006-76.982005االولذكرعراقًحسٌن خلٌل عسكرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد58

2006-76.892005االولانثىعراقٌةودٌع هانً هناءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد59

2006-76.852005االولذكرعراقًاسحق خلف عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد60

2006-76.832005االولذكرعراقًمحمد اللطٌف عبد فائزالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد61

2006-76.532005االولانثىعراقٌةمحمد جاسم ثمٌرةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد62

2006-76.532005االولذكرعراقًصالح حمود محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد63

2006-76.422005االولذكرعراقًبرغش عواد ثامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد64

2006-76.222005االولذكرعراقًاسود محمود هللا عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد65

2006-76.22005االولذكرعراقًابراهٌم حامد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد66

2006-75.412005االولذكرعراقًحسٌن عباس عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد67

2006-74.822005الثانًذكرعراقًمطر خلف ٌعقوبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد68

2006-74.782005االولذكرعراقًشهاب محمد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد69

2006-74.732005االولذكرعراقًحبٌب رجب عادلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد70

2006-74.672005االولانثىعراقٌةمجٌد عادل هبهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد71

2006-74.552005االولذكرعراقًجاسم مصطفى مؤٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2006-74.422005االولذكرعراقًحمد مخلف مطلكالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد73

2006-74.382005االولذكرعراقًحمادي خلٌفة رحمنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد74

2006-74.322005االولانثىعراقٌةشاكر مظفر شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد75

2006-74.232005االولذكرعراقًمصطفى نزار مضرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد76

2006-74.192005االولذكرعراقًمزهر عبٌد نجمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد77

2006-73.642005االولذكرعراقًابراهٌم محمد نوري محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد78

2006-73.612005االولذكرعراقًحسٌن مهدي حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد79

2006-73.542005االولانثىعراقًشاكر هٌثم غفرانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد80

2006-73.472005االولذكرعراقًعلً متعب فوزيالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد81

2006-73.012005االولذكرعراقًحمٌد بدر عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد82

2006-72.982005االولذكرعراقًحسن محمد هاشم احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد83

2006-72.822005االولذكرعراقًاحمد محمد ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد84

2006-72.762005االولذكرعراقًابراهٌم عارف اركانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد85

2006-72.62005االولذكرعراقًاحمد داود عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد86

2006-72.352005االولذكرعراقًمطلك منذر منتصرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد87

2006-72.022005االولذكرعراقًطعمه فاضل فؤادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد88

2006-71.932005االولذكرعراقًمهٌدي حجاب صبحًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد89

2006-71.852005االولذكرعراقًمنسً هاشم صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد90

2006-71.842005االولذكرعراقًخضٌر كرٌم رٌاضالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد91

2006-71.682005االولذكرعراقًمهدي حسٌن علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد92

2006-71.562005االولذكرعراقًعبود حمزة علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد93

2006-71.462005الثانًذكرعراقًجبار محمد جاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد94

2006-71.412005االولذكرعراقًخضٌر شاحوذ ناصرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد95

2006-71.32005االولذكرعراقًاحمد عباس سالمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد96
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2006-71.232005االولذكرعراقًصالح ابراهٌم احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد97

2006-71.122005االولذكرعراقًبٌدي كاظم كرٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد98

2006-71.022005الثانًذكرعراقًداٌح علً احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد99

2006-70.982005االولذكرعراقًحمدان علً الستار عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد100

2006-70.822005االولذكرعراقًمطلك فلٌح عزامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد101

2006-70.752005االولذكرعراقًالغفور عبد علً خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد102

2006-70.732005االولذكرعراقًعكوب اسماعٌل عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد103

2006-70.292005االولانثىعراقٌةخلف احمد رغدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد104

2006-70.252005االولذكرعراقًسلمان صالح حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد105

2006-69.972005الثانًذكرعراقًالهادي عبد خلٌل بكر ابوالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد106

2006-69.382005االولذكرعراقًحسٌن ناصر حمد صفاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد107

2006-69.322005االولانثىعراقًعباس فاضل وصالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد108

2006-69.112005االولذكرعراقًحمادي عباس حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد109

2006-69.022005االولذكرعراقًمحمود فاضل خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد110

2006-68.472005االولذكرعراقًحسن مهٌدي عبٌد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد111

2006-68.012005الثانًذكرعراقًسلٌمان ابراهٌم باسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد112

2006-67.912005االولذكرعراقًصالح هللا عبد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد113

2006-67.612005االولذكرعراقًمحمد عباس شكريالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد114

2006-67.562005االولذكرعراقًصالح محمد جاسم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد115

2006-67.452005االولذكرعراقًمهدي سامً مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد116

2006-67.222005االولذكرعراقًطفاح ذٌاب زٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد117

2006-67.132005االولذكرعراقًمحمد الملك عبد ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد118

2006-67.092005االولذكرعراقًعلً المجٌد عبد سمٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد119

2006-66.932005االولذكرعراقًشهاب محمد الحلٌم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد120
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2006-66.922005االولذكرعراقًحدٌد عباس محمد جاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد121

2006-66.922005االولذكرعراقًعباس محمد الجلٌل عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد122

2006-66.832005االولذكرعراقًشاطً احمد رائدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد123

2006-66.72005الثانًذكرعراقًماضً عزٌز حسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد124

2006-66.472005االولذكرعراقًنجم عبد فرج رباحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد125

2006-66.422005االولذكرعراقًحمٌد حسن رباحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد126

2006-65.652005االولذكرعراقًاحمد ابراهٌم حٌدرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد127

2006-65.612005االولذكرعراقًفرج حاتم حامدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد128

2006-65.592005االولذكرعراقًمجٌد حمٌد فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد129

2006-65.592005االولذكرعراقًامٌن محمد ٌوسفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد130

2006-65.52005االولذكرعراقًلطٌف عبود سامًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد131

2006-65.472005االولذكرعراقًكاظم محمد سمٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد132

2006-64.932005االولذكرعراقًعواد محمد طاهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد133

2006-64.782005االولذكرعراقًالجبار عبد طلحة ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد134

2006-64.582005االولذكرعراقًضٌدان فاضل ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد135

2006-64.222005االولذكرعراقًمحمد علً محمد نبٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد136

2006-64.032005االولذكرعراقًسلمان رشٌد محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد137

2006-63.892005االولذكرعراقًعباس سعدون عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد138

2006-63.772005االولانثىعراقٌةالوهاب عبد قاسم رؤىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد139

2006-63.72005االولذكرعراقًمخلف جالل هللا عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد140

2006-63.662005االولذكرعراقًكلبوش الرزاق عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد141

2006-63.642005االولذكرعراقًعطٌه هللا عبد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد142

2006-63.622005االولذكرعراقًفرحان حمٌد خضرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد143

2006-63.532005الثانًذكرعراقًجاسم حجاب عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد144
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2006-63.512005االولذكرعراقًجمعة هللا عبد مقدادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد145

2006-63.312005الثانًذكرعراقًجردو بالل حسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد146

2006-63.152005االولذكرعراقًمضعن سعود مصدقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد147

2006-63.142005االولذكرعراقًابراهٌم خلٌل امٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد148

2006-63.012005الثانًذكرعراقًمجٌد هللا مد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد149

2006-62.82005االولذكرعراقًمحمد علً كمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد150

2006-62.692005االولذكرعراقًمحمد عباس فالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد151

2006-62.642005الثانًذكرعراقًحسٌن عنٌد سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد152

2006-62.562005الثانًذكرعراقًحمود عزاوي صفاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد153

2006-61.712005الثانًذكرعراقًمضحً محمد سعديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد154

2006-61.672005االولذكرعراقًابراهٌم ٌاسٌن ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد155

2006-61.572005االولذكرعراقًجراد احمد عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد156

2006-61.442005االولذكرعراقًمحمد احمد مثنىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد157

2006-61.292005االولذكرعراقًكلٌف السادة عبد طالبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد158

2006-61.252005الثانًانثىعراقٌةالوهاب عبد هاشم هندالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد159

2006-61.192005الثانًذكرعراقًالحمٌد عبد شاكر عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد160

2006-61.152005االولذكرعراقًصالح احمد جاللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد161

2006-61.152005االولذكرعراقًٌاس نوري محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد162

2006-60.932005االولذكرعراقًجاسم علٌوي كرٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد163

2006-60.872005االولذكرعراقًمحمد عدنان عديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد164

2006-60.842005االولذكرعراقًشحاذة خلف اٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد165

2006-60.842005االولذكرعراقًمحمد ابراهٌم سلمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد166

2006-60.662005االولانثىعراقٌةنجم الكاظم عبد وسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد167

2006-60.272005االولذكرعراقًمحمود الرحمن عبد ثامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد168
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2006-59.992005االولذكرعراقًابراهٌم هللا مال نزارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد169

2006-59.992005الثانًذكرعراقًعبود درباس حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد170

2006-59.912005االولذكرعراقًمحٌمٌد جاسم الحمٌد عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد171

2006-59.582005االولذكرعراقًمحمد جاسم عباس محمد جاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد172

2006-59.442005االولذكرعراقًحمد حمٌد صادقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد173

2006-59.292005الثانًذكرعراقًكافش خالد نهادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد174

2006-58.972005االولذكرعراقًسعود مفضً رشٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد175

2006-58.512005االولانثىعراقٌةلطٌف عالء شٌرٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد176

2006-58.272005االولذكرعراقًمحمد عطٌة محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد177

2006-58.212005االولذكرعراقًحسن فٌصل اٌمنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد178

2006-58.072005االولذكرعراقًعرب شحاذة جمعةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد179

2006-57.692005االولذكرعراقًنجم محمد حسٌن عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد180

2006-57.662005االولذكرعراقًبكر فرحان حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد181

2006-57.52005االولذكرعراقًالدٌن نجم اسامةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد182

2006-57.232005االولذكرعراقًعلً حسٌن مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد183

2006-56.932005االولذكرعراقًابراهٌم محمد منصورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد184

2006-56.662005االولذكرعراقًمخلف اسماعٌل عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد185

2006-56.062005الثانًذكرعراقًداود خلف فؤادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد186

2006-55.082005الثانًذكرعراقًجاسم محمد عمر مهندالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد187

2006-54.772005الثانًذكرعراقًعبٌد ٌوسف محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد188

2006-54.422005الثانًذكرعراقًمحمد حسٌن الرحمن عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد189

2006-54.322005االولذكرعراقًمحمد دهوك عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد190

2006-53.432005الثانًذكرعراقًسلمان عالوي سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد191


