
التخرج سنة المعدل الدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1991-90.951990اولانثىعراقٌةابراهٌم جلٌل اٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد1

1991-88.711990اولانثىعراقٌةعبٌد ذٌاب شفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد2

1991-86.981990اولانثىعراقٌةحسٌن فلٌح اٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد3

1991-86.611990اولانثىعراقٌةالسادة عبد علٌوي سناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد4

1991-83.21990اولانثىعراقٌةمحل كامل اسماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد5

1991-82.851990اولذكرعراقًممدوح الوهاب عبد ممدوحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد6

1991-82.171990اولذكرعراقًصالح جمعة المنعم عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد7

1991-82.171990اولانثىعراقٌةسعٌد صالح نسرٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد8

1991-81.951990اولذكرعراقًحماد مخلص احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد9

1991-81.661990اولذكرعراقًسعٌد خلٌل محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد10

1991-80.981990اولذكرعراقًحسن حسٌن زكًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد11

1991-80.931990اولانثىعراقٌةحسٌن احمد امالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد12

1991-80.681990اولانثىعراقٌةرٌكان قاسم سندسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد13

1991-80.591990اولانثىعراقٌةجمعة جمٌل شفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد14

1991-80.121990اولانثىعراقٌةعباس الجلٌل عبد سهاالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد15

1991-79.951990اولانثىعراقٌةعلوان حمدان بتولالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد16

1991-79.851990اولانثىعراقٌةعباس صاحب هدىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد17

1991-79.581990اولانثىعراقٌةحسن السادة عبد ابتسامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد18

1991-79.271990اولذكرعراقًحسن شٌخ بكر ابو كوسارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد19

1991-79.071990اولانثىعراقٌةحنتوش علً انتصارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد20

1991-78.851990ثانًانثىعراقٌةمصطفى محمد سمٌرةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد21

1991-78.561990اولذكرعراقًحمزة الرحمن عبد حمزةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد22

1991-78.271990اولانثىعراقٌةكاظم جبار احالمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد23

1991-78.151990اولانثىعراقٌةمحسن جبار ربٌعةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد24



التخرج سنة المعدل الدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1991-77.461990اولذكرعراقًحمدان قحطان محسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد25

1991-76.681990اولانثىعراقٌةحمد سالم اٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد26

1991-76.661990اولانثىعراقٌةالرشٌد عبد محمد بشرىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد27

1991-76.461990اولذكرعراقًمحمد صابر ساالرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد28

1991-76.411990اولانثىعراقٌةحسن فلٌح احالمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد29

1991-76.371990اولذكرعراقًمحمود محمد الفاروق عمرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد30

1991-76.171990اولانثىعراقٌةخلف حبتر ابتسامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد31

1991-76.041990اولانثىعراقٌةكاظم جبر مٌادةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد32

1991-75.591990ثانًانثىعراقٌةحسٌن موحً بشرىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد33

1991-75.561990اولذكرعراقًتمر صدٌق امٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد34

1991-75.461990اولانثىعراقٌةكاظم جواد ابتسامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد35

1991-75.21990اولذكرعراقًسبع ابراهٌم عارفالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد36

1991-75.11990ثانًذكرعراقًوالً حسٌن هاديالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد37

1991-751990اولانثىعراقٌةمحمد احمد حنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد38

1991-74.931990اولذكرعراقًظاهر حسن فالحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد39

1991-74.561990اولانثىعراقٌةالرحمن عبد ناظم هالةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد40

1991-73.851990اولانثىعراقٌةمحمود شٌاع ندىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد41

1991-73.511990اولانثىعراقٌةطعمة حسن نوالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد42

1991-73.511990اولانثىعراقٌةمحمد الوهاب عبد مدٌحةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد43

1991-73.491990اولانثىعراقٌةحسٌن كامل هاشمٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد44

1991-73.461990ثانًذكرعراقًحسٌن الرحٌم عبد ٌوسفالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد45

1991-73.151990اولانثىعراقٌةالغنً عبد هاشم احالمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد46

1991-72.981990اولذكرعراقًاحمد ذنون عرفانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد47

1991-72.781990اولانثىعراقٌةصالح نوري وفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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1991-72.761990ثانًذكرعراقًراضً االمٌر عبد فائزالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد49

1991-72.591990اولذكرعراقًعلً محمد هادي الدٌن نصرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد50

1991-72.121990اولذكرعراقًالجبار عبد اللطٌف عبد احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد51

1991-71.981990اولذكرعراقًجاسم محمود جنٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد52

1991-71.951990اولذكرعراقٌةغزال صالح غزالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد53

1991-71.661990اولذكرعراقًسعٌد قادر سعٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد54

1991-71.321990ثانًانثىعراقٌةمحمد عٌدان رجاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد55

1991-71.241990اولذكرعراقًثوٌنً خلف احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد56

1991-70.91990ثانًذكرعراقًزٌنل ٌوسف اٌادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد57

1991-70.881990اولانثىعراقٌةجوٌخ خلف حلٌمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد58

1991-70.711990ثانًذكرعراقًعلً محمد قاسم علً محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد59

1991-70.681990اولانثىعراقٌةفنجان كرٌم حرٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد60

1991-70.591990اولانثىعراقٌةجبار تركً ماجدةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد61

1991-70.541990اولذكرعراقًخلف محمود شاكرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد62

1991-70.391990اولانثىعراقٌةمظلوم عبد انتصارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد63

1991-70.151990اولذكرعراقًمحمد محمود علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد64

1991-70.121990اولذكرعراقًهللا حسب ناصر محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد65

1991-70.021990اولذكرعراقًحمد حسن جعفرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد66

1991-69.851990اولذكرعراقًحمودي مجٌد شاكر وسامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد67

1991-69.681990ثانًذكرعراقًكزار حمٌد الكاظم عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد68

1991-69.611990اولانثىعراقٌةاحمد محمد سناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد69

1991-69.391990اولانثىعراقٌةمحمد قاسم امالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد70

1991-69.391990ثانًذكرعراقًحمادي عبد مصلحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد71

1991-69.091990اولانثىعراقٌةمصطفى كمال ندىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد72
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1991-69.091990اولانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم رجٌحةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد73

1991-69.021990اولانثىعراقٌةحسون عجم اٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد74

1991-68.881990اولذكرعراقًحسٌن علً اسماعٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد75

1991-68.881990اولانثىعراقٌةاحمد حسن اٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد76

1991-68.851990ثانًذكرعراقًعلً اسماعٌل فاروقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد77

1991-68.491990اولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل منىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد78

1991-68.411990ثانًذكرعراقًحمد حسن بكرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد79

1991-68.21990ثانًذكرعراقًرٌس علً حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد80

1991-67.931990اولذكرعراقًعاشور حمٌد كاظمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد81

1991-67.851990اولذكرعراقًخلف مزبان عبٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد82

1991-67.781990اولانثىعراقٌةهدهود ابراهٌم انغامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد83

1991-67.761990ثانًذكرعراقًالدٌن نجم الرحمن عبد الجبار عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد84

1991-67.561990اولذكرعراقًصالح محمد طهالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد85

1991-67.341990اولذكرعراقًحسن صالح الجبار عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد86

1991-67.291990اولانثىعراقٌةعبد جبار منىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد87

1991-66.781990اولانثىعراقٌةمحمد عدنان هٌامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد88

1991-66.171990ثانًانثىعراقٌةسلمان احمد لمىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد89

1991-66.071990ثانًذكرعراقًفٌاض عاٌد احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد90

1991-65.931990اولذكرعراقًلطٌف جاسم سبهانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد91

1991-65.191990ثانًذكرعراقًمحمد بكر محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد92

1991-64.631990اولذكرعراقًسكران حمٌد عباسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد93

1991-64.541990اولذكرعراقًهللا فٌض عٌسى احسانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد94

1991-64.461990ثانًذكرعراقًحسٌن هللا عبد نجمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد95

1991-64.271990اولانثىعراقٌةالكرٌم عبد جواد محمد سندسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد96
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1991-63.81990ثانًذكرعراقًمصطفى قادر احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد97

1991-63.631990اولذكرعراقًحسٌن احمد حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد98

1991-63.271990ثانًذكرعراقًعاصً مظهر احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد99

1991-62.271990اولذكرعراقًكرٌم عبد صالحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد100

1991-61.271990اولذكرعراقًحسون فاضل سعدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد101

1991-61.221990اولذكرعراقًعبد اسماعٌل خالدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد102

1991-60.761990ثانًذكرعراقًمحمد كاظم حسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد103

1991-60.041990اولذكرعراقًمهدي محمد اسامةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد104

1991-56.171990ثانًذكرعراقًمهدي الرزاق عبد قٌسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد105


