
التخرج سنة المعدلالدورالجنسالجنسٌة الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2002-92.742001اولانثىعراقٌةعبد صاٌل خدٌجةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2002-92.032001اولانثىعراقٌةحسٌن فالح خنساءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2002-89.892001اولانثىعراقٌةرشٌد الودود عبد سمٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2002-87.482001اولذكرعراقًمحمود احمد جاسمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2002-85.522001اولذكرعراقًحمادي مدب هللا عطاالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2002-85.052001اولذكرعراقًهللا خٌر حسٌن علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2002-84.882001اولانثىعراقٌةعطٌة الجبار عبد هناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2002-83.922001اولذكرعراقًمرح خلف رٌاضالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد8

2002-83.432001اولذكرعراقًمحمد عبد ذٌاب مصطفىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد9

2002-82.922001اولذكرعراقًجاسم عبد حمٌد محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد10

2002-82.742001اولذكرعراقًمتً مولود محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد11

2002-82.682001اولذكرعراقًعلً حسٌن عالءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد12

2002-81.582001اولانثىعراقٌةوهاب عبد الدٌن نور امالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد13

2002-81.542001اولذكرعراقًنجم رشٌد ابراهٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد14

2002-79.92001اولانثىعراقٌةعرمٌط شفٌق شٌماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد15

2002-79.732001اولانثىعراقٌةعباس هاشم سندسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد16

2002-79.72001اولذكرعراقًعواد طامً فراسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد17

2002-79.592001اولذكرعراقًهللا عبد محمد جسامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد18

2002-79.422001اولذكرعراقًطه علً حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد19

2002-79.332001اولذكرعراقًحامد ٌاسٌن بسامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد20

2002-79.112001اولذكرعراقًاحمد محمد كرٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد21

2002-78.862001اولذكرعراقًمجٌد شبلً معروفالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد22

2002-78.652001اولانثىعراقٌةالحمٌد عبد فائق فائزةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد23

2002-78.452001اولذكرعراقًاحمد امٌن هللا عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد24
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2002-78.372001اولذكرعراقًضبع حسٌن كرٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد25

2002-77.862001اولذكرعراقًوفٌق حامد رٌاضالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد26

2002-77.452001اولانثىعراقٌةمحمود عدنان خنساءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد27

2002-77.362001اولانثىعراقٌةنصٌف جاسم ٌاسمٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد28

2002-77.212001اولذكرعراقًحسن فاضل محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد29

2002-77.042001اولذكرعراقًمحٌسن خلف حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد30

2002-76.082001اولذكرعراقًعبٌد حمزة صباحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد31

2002-75.992001اولذكرعراقًعاصً عثمان محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد32

2002-75.912001اولذكرعراقًسعٌد فٌاض سعٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد33

2002-75.712001اولذكرعراقًمصطفى ناجً مهندالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد34

2002-75.362001اولانثىعراقٌةقادر نادر رغدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد35

2002-74.942001اولذكرعراقًزٌدان وسمً ربٌعالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد36

2002-74.842001اولذكرعراقًمصطفى حسن امجدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد37

2002-74.322001اولانثىعراقٌةعطٌة توفٌق سناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد38

2002-73.272001ثانًذكرعراقًاحمد محمود عادلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد39

2002-73.262001اولذكرعراقًحسن محمد طارقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد40

2002-73.132001اولانثىعراقٌةمحمد عودة كمرةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد41

2002-73.042001اولذكرعراقًشافً شاكر عدنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد42

2002-72.912001اولذكرعراقًمحمد فتحً ستارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد43

2002-72.762001اولذكرعراقًعلً حسٌن رافعالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد44

2002-72.582001اولذكرعراقًاحمد عاشور امٌرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد45

2002-72.172001اولذكرعراقًمحمد جاسم علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد46

2002-72.162001اولذكرعراقًخصباك سعود نعٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد47

2002-72.132001اولذكرعراقًمجٌد عٌاش مازنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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2002-72.12001اولانثىعراقٌةالدٌن زٌن عامر رناالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد49

2002-72.082001اولذكرعراقًحدوشً العزٌز عبد فارسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد50

2002-71.82001اولانثىعراقٌةسعدي الرحمن عبد وفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد51

2002-71.72001اولذكرعراقًنصٌف توفٌق حسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد52

2002-71.572001اولذكرعراقًحمٌدي طالب ضٌاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد53

2002-71.042001اولذكرعراقًفرحان كردي ابراهٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد54

2002-70.72001اولذكرعراقًعوض هاشم اكرمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد55

2002-70.622001اولذكرعراقًمحً شمس عمادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد56

2002-70.582001اولذكرعراقًجراد سرحان احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد57

2002-70.122001ثانًذكرعراقًمحمود جمعة اكرمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد58

2002-70.082001اولانثىعراقٌةعرمٌط شفٌق منىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد59

2002-69.882001اولذكرعراقًحسون فلٌح منذرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد60

2002-69.762001اولذكرعراقًحمزة محمد صالحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد61

2002-69.582001اولذكرعراقًعلً ابراهٌم علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد62

2002-69.152001اولذكرعراقًاحمد خلٌل حسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد63

2002-69.12001اولذكرعراقًشالل كزار محمودالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد64

2002-69.052001ثانًذكرعراقًجاسم ابراهٌم حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد65

2002-68.362001ثانًذكرعراقًعٌدان كاظم هللا عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد66

2002-68.322001اولذكرعراقًماٌخان صبري صفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد67

2002-67.942001اولانثىعراقٌةفتاح حسن كوثرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد68

2002-67.782001اولذكرعراقًلطٌف حسن نعمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد69

2002-67.722001اولذكرعراقًعٌفان محمد محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد70

2002-67.492001اولانثىعراقٌةكاظم مهدي شٌماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد71

2002-66.722001اولذكرعراقًسلوم حسن الكرٌم عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد72
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2002-66.272001اولذكرعراقًحبٌب محسن قٌصرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد73

2002-66.12001ثانًذكرعراقًنجاد مجباس حمٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد74

2002-65.792001اولانثىعراقٌةمجٌد كرٌم ابتسامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد75

2002-64.772001ثانًذكرعراقًٌاس علً رعدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد76

2002-63.762001ثانًذكرعراقًعبٌد حامد خالدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد77

2002-63.42001ثانًذكرعراقًعفان الرزاق عبد فراسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد78

2002-62.532001ثانًذكرعراقًحامد جوهر عارفالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد79

2002-61.522001اولذكرعراقًمحمد كرٌم سلٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد80

2002-60.922001ثانًذكرعراقًالرحمن عبد فاتح هافالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد81

2002-59.592001ثانًذكرعراقًابراهٌم هواس مالكالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد82

2002-57.932001ثانًذكرعراقًجاسم فاضل مزهرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد83

2002-55.372001اولانثىعراقٌةمحمود شاكر همسةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد84


