
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2006-95.322005االولذكرعراقًجاسم لطٌف الرزاق عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد1

2006-93.272005االولانثىعراقٌةخضٌر طه اٌمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد2

2006-92.022005االولانثىعراقٌةاحمد شهاب كوثرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد3

2006-90.222005االولذكرعراقًشكر حمٌد مجٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد4

2006-88.872005االولذكرعراقًخمٌس حافظ طهالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد5

2006-86.862005االولذكرعراقًخلٌل ابراهٌم ٌحٌىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد6

2006-86.372005االولذكرعراقًعلً حسٌن محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد7

2006-85.122005االولذكرعراقًحامد ستٌوي صبٌحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد8

2006-84.32005االولانثىعراقٌةرحٌم خدر سمٌرةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد9

2006-84.172005االولذكرعراقًٌاسٌن طه صبحًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد10

2006-83.462005االولذكرعراقًطٌب محمد عديالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد11

2006-83.382005االولانثىعراقٌةشكحان محمد هندالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد12

2006-82.812005االولذكرعراقًالكرٌم عبد حمد مٌسرةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد13

2006-82.462005االولذكرعراقًعباس طاهر هٌواالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد14

2006-81.92005االولذكرعراقًسبع حسن نضالالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد15

2006-80.642005االولانثىعراقٌةجاسم نصٌف منتهىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد16

2006-80.432005االولانثىعراقٌةصالح عدنان عروبةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد17

2006-80.042005االولذكرعراقًعبٌس كسار محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد18

2006-79.852005االولذكرعراقًفٌاض خضٌر فاضلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد19

2006-78.872005االولذكرعراقًحمزة مرزة عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد20

2006-78.612005االولذكرعراقًحٌاوي علً حسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد21

2006-78.492005االولذكرعراقًالمشهدانً محمد جاسم محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد22

2006-78.482005االولذكرعراقًجمعة حسن زٌادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد23

2006-78.432005االولذكرعراقًاحمد راكع ماهرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2006-77.822005االولذكرعراقًشافً عالوي عادلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد25

2006-77.522005االولذكرعراقًالصمٌدعً محمد جاسم محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد26

2006-77.392005االولذكرعراقًمهدي صالح علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد27

2006-77.362005االولانثىعراقٌةحاتم هادي اسراءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد28

2006-77.282005االولذكرعراقًمجٌد كل دلٌرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد29

2006-77.052005االولذكرعراقًفارس عاصم اٌادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد30

2006-76.962005االولانثىعراقٌةمحمد مصطاف بشرىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد31

2006-76.182005االولذكرعراقًجاسم سرٌح هللا عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد32

2006-76.162005االولذكرعراقًعبد حسن ٌوسفالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد33

2006-76.152005االولانثىعراقٌةسكران ادٌب مٌاسةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد34

2006-75.52005االولذكرعراقًكرٌم حمٌد كنعانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد35

2006-74.62005االولذكرعراقًحمد احمد سعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد36

2006-74.482005االولذكرعراقًمحمد احمد الرحمن عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد37

2006-74.362005االولذكرعراقًمحمد ابراهٌم ضٌاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد38

2006-74.062005االولذكرعراقًمحمد جاسم فاضلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد39

2006-73.752005االولذكرعراقًسعدون خورشٌد عادلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد40

2006-73.622005االولذكرعراقًعلً حسان عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد41

2006-73.492005االولذكرعراقًرحٌم فاضل الستار عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد42

2006-73.362005االولذكرعراقًاحمد شهاب بهجتالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد43

2006-72.852005االولذكرعراقًحمٌد صادق فراسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد44

2006-72.832005االولذكرعراقًصالح محمد طهالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد45

2006-72.632005الثانًذكرعراقًخلف صالح شعالنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد46

2006-72.62005االولذكرعراقًرشٌد سلمان رشٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد47

2006-72.492005االولذكرعراقًخلف نعٌم عادلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2006-72.372005االولذكرعراقًعلً غٌدان خضٌرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد49

2006-72.22005االولانثىعراقٌةامٌن فاضل سناءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد50

2006-72.122005االولانثىعراقٌةاسماعٌل الحلٌم عبد مٌانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد51

2006-71.962005االولذكرعراقًصالح كرٌم نعمةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد52

2006-71.92005االولذكرعراقًحمٌد ٌاسٌن ساجدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد53

2006-71.882005االولذكرعراقًاحمد العزٌز عبد احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد54

2006-71.522005االولذكرعراقًحسٌن خلٌل محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد55

2006-71.272005االولذكرعراقًمحمود مثنى محمودالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد56

2006-70.652005االولذكرعراقًناصر سعد جاسرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد57

2006-70.552005االولانثىعراقٌةجواد فاضل اشواقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد58

2006-70.042005االولذكرعراقًجربوع احمد قاسمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد59

2006-69.632005االولذكرعراقًمحمود الرزاق عبد عثمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد60

2006-69.552005االولذكرعراقًهللا عبد عطٌه عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد61

2006-69.52005االولذكرعراقًعباس مهدي الخالق عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد62

2006-68.692005االولذكرعراقًاحمد بدر ماهرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد63

2006-68.472005االولذكرعراقًعلً حسٌن علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد64

2006-68.412005االولذكرعراقًخلٌل اسماعٌل ضاريالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد65

2006-682005االولذكرعراقًجاسم محً زكًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد66

2006-67.682005االولذكرعراقًكاظم محمود شاكرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد67

2006-67.522005االولذكرعراقًعباس فرحان احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد68

2006-67.432005االولذكرعراقًالوهاب عبد محمود محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد69

2006-67.312005الثانًذكرعراقًبازل سلمان لؤيالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد70

2006-67.122005االولذكرعراقًشرٌف محمد دلٌرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد71

2006-66.412005االولذكرعراقًعباس احمد الرؤوف عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2006-66.282005االولذكرعراقًخلف محمود خلفالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد73

2006-66.262005االولذكرعراقًنصار مصحب كرٌمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد74

2006-66.262005الثانًذكرعراقًسالم دحام عاصفالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد75

2006-66.182005االولذكرعراقًعلً ابراهٌم كامرانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد76

2006-65.852005االولذكرعراقًالعزٌز عبد جلٌل سامانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد77

2006-65.82005االولذكرعراقًناصر خلف طالبالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد78

2006-65.62005االولذكرعراقًسعد حدٌد احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد79

2006-65.122005االولانثىعراقٌةحسن الحسٌن عبد زهرةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد80

2006-65.122005الثانًذكرعراقًغٌدان سعدون حسنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد81

2006-65.062005االولذكرعراقًاحمد حسٌن كاظمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد82

2006-64.972005االولذكرعراقًابراهٌم حمٌد لٌثالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد83

2006-64.932005االولذكرعراقًعلً محً ناجًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد84

2006-64.782005الثانًذكرعراقًوادي خمٌس محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد85

2006-64.322005الثانًذكرعراقًفارس نعمة ثامرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد86

2006-64.22005االولذكرعراقًمحمد هارون احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد87

2006-64.112005الثانًذكرعراقًهللا عبد نجم فراسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد88

2006-63.592005االولذكرعراقًعلً محمود محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد89

2006-63.562005االولانثىعراقٌةشوقً حامد اشواقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد90

2006-63.32005االولذكرعراقًسلمان علً عامرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد91

2006-62.992005االولذكرعراقًمحمود مدحت عديالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد92

2006-62.772005الثانًذكرعراقًاللطٌف عبد عمادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد93

2006-62.742005الثانًذكرعراقًناٌل حواس خلٌلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد94

2006-62.362005االولذكرعراقًمهدي احمد انسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد95

2006-62.212005االولذكرعراقًكاظم عواد مظفرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد96
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2006-62.062005الثانًذكرعراقًشاجً خضٌر ٌاسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد97

2006-61.992005االولذكرعراقًمحمد الدٌن برهان اسامةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد98

2006-61.832005االولذكرعراقًهللا عبد خضٌر سلمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد99

2006-61.812005االولذكرعراقًهللا عبد علً رٌاضالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد100

2006-61.382005االولذكرعراقًحماد عاٌد هللا عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد101

2006-60.942005االولذكرعراقًخضر حماد رشٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد102

2006-60.332005الثانًذكرعراقًنصٌف صباح مؤٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد103

2006-58.912005الثانًذكرعراقًعباس خمٌس فنرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد104

2006-58.772005االولذكرعراقًحسٌن خالد اوسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد105

2006-58.642005الثانًذكرعراقًخلف محمد حمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد106

2006-57.952005الثانًذكرعراقًعلً عادل كرٌمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد107

2006-57.582005الثانًذكرعراقًاحمد فاضل تعلٌمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد108

2006-57.552005الثانًذكرعراقًالرزاق عبد شوكت معروفالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد109

2006-57.482005االولذكرعراقًالواحد عبد خضٌر معمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد110

2006-57.362005االولذكرعراقًشكر محمود ستارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد111

2006-56.872005الثانًذكرعراقًحمود علً حسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد112

2006-56.22005الثانًذكرعراقًجبار فٌصل ناهضالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد113

2006-56.062005الثانًذكرعراقًاحمد سلٌمان محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد114

2006-55.652005الثانًذكرعراقًعابد حمٌد اسامةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد115

2006-54.682005الثانًذكرعراقًناصر الدٌن صالح اسامةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد116


