
التخرج سنة المعدل الدورالجنسالجنسٌة الثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1992-86.581991اولذكرعراقًعبٌد ضاري محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد1

1992-86.111991اولانثىعراقٌةغٌاض هللا فتح علٌهالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد2

1992-84.611991اولذكرعراقًسعٌد ستار صالحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد3

1992-84.261991اولانثىعراقٌةجبر صالح منتهىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد4

1992-82.451991اولانثىعراقٌةعنكود جاسم فاطمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد5

1992-81.841991اولذكرعراقًكرٌم عبد فالحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد6

1992-81.421991اولذكرعراقًسبع رؤوف برهانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد7

1992-81.291991اولذكرعراقًصنكال حمد المنعم عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد8

1992-81.181991اولانثىعراقٌةعبد لفته ٌاسمٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد9

1992-80.551991اولذكرعراقًنعمان نوري قاسمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد10

1992-80.451991اولانثىعراقٌةجمٌل جمعة داللالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد11

1992-80.291991اولذكرعراقًعبٌد توفٌق مقدادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد12

1992-79.661991اولذكرعراقًمصطفى احمد عثمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد13

1992-79.421991اولذكرعراقًحسٌن سلٌمان حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد14

1992-78.421991اولذكرعراقًمحمد عواد عٌسىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد15

1992-78.051991اولذكرعراقًالواحد عبد حمود شكريالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد16

1992-77.871991اولذكرعراقًحسن شٌخ بكر ابو كمالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد17

1992-77.821991اولذكرعراقًغفور احمد ساجدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد18

1992-77.421991اولذكرعراقًحسن غفور قاسمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد19

1992-76.971991اولذكرعراقًرمضان احمد عطاالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد20

1992-76.791991اولانثىعراقٌةعٌدان هللا عبد افتخارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد21

1992-75.51991اولذكرعراقًحمد مهدي شاكرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد22

1992-75.421991اولذكرعراقًسلمان سالم عمادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد23

1992-75.211991اولذكرعراقًشرٌف حمه محمودالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد24
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1992-74.631991اولذكرعراقًعبٌد العزٌز عبد ناطقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد25

1992-74.51991اولانثىعراقًصالح خلف سوعانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد26

1992-74.261991اولانثىعراقٌةاحمد مخٌف حنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد27

1992-74.131991اولذكرعراقًاحمد ناصر مؤمنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد28

1992-73.471991اولذكرعراقًدرج خلٌفة طارقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد29

1992-73.081991اولذكرعراقًرجب غزاي محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد30

1992-731991اولذكرعراقًعوٌد مٌمون محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد31

1992-72.791991اولذكرعراقًابراهٌم محمد بكر ابوالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد32

1992-72.211991اولذكرعراقًمحمد احمد نوزادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد33

1992-71.871991اولذكرعراقًحمادي عبد سعدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد34

1992-71.741991اولذكرعراقًحسن محمد حسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد35

1992-71.61991اولذكرعراقًعثمان كمال رشٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد36

1992-71.551991اولذكرعراقًشفته كامل اٌادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد37

1992-71.241991اولذكرعراقًعلً حسٌن احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد38

1992-70.971991اولذكرعراقًوكاع دروٌش رعدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد39

1992-70.951991اولذكرعراقًعارف محسن شرٌفالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد40

1992-70.581991اولذكرعراقًعزٌز مجٌد الرحمن عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد41

1992-70.161991اولذكرلومو فور فونكًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد42

1992-69.921991اولذكرعراقًشاكر احمد حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد43

1992-69.631991اولذكرعراقًاحمد حوٌز طلعةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد44

1992-69.371991اولذكرعراقًوهاب ٌونس عدنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد45

1992-69.341991اولذكرعراقًغرٌب عائب القادر عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد46

1992-69.131991ثانًانثىعراقٌةمراد عزٌز خالدةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد47

1992-68.681991اولانثىعراقٌةحسٌن ابراهٌم زهرةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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1992-68.261991اولذكرعراقًناصر قاسم قاهرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد49

1992-68.021991اولذكرعراقًصالح حمادة خالدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد50

1992-67.821991اولانثىعراقٌةعبٌد احمد بٌداءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد51

1992-67.741991اولذكرعراقًاحمد زكً محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد52

1992-67.711991اولانثىعراقٌةمحمد بكر سندسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد53

1992-67.451991اولذكرعراقًاحمد محمد ناٌفالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد54

1992-67.321991اولذكرعراقًٌوسف هللا عبد الستار عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد55

1992-67.241991اولذكرعراقًشاكر الرزاق عبد عالءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد56

1992-66.131991ثانًذكرعراقًٌاس ولً ثامرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد57

1992-661991اولذكرعراقًبٌروت صالح ابراهٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد58

1992-661991اولذكرعراقًنوري غازي مرامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد59

1992-65.151991اولذكرعراقًمحمد سلمان طهالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد60

1992-64.711991اولذكرعراقًناظم نهاد ٌاسرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد61

1992-64.471991اولذكرعراقًكبه حسٌن عباسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد62

1992-64.351991اولذكرعراقًسعٌد حسن عمرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد63

1992-64.351991اولذكرعراقًعلً حسٌن علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد64

1992-64.211991اولذكرعراقًجاسم علٌوي محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد65

1992-63.181991اولذكرعراقًاسحاق حمٌد احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد66

1992-63.031991ثانًانثىعراقٌةحاجً ثامر حمدٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد67

1992-62.61991ثانًذكرعراقًحسن فؤاد احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد68

1992-62.521991ثانًذكرعراقًعبد صبٌح ذاكرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد69

1992-62.441991ثانًذكرعراقًرشٌد مجٌد اٌادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد70

1992-62.421991اولذكرعراقًاحمد عٌسى العزٌز عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد71

1992-62.391991اولذكرعراقًحمدان شاكر نبهانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد72
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1992-62.291991اولذكرعراقًمحمد هللا عبد محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد73

1992-61.711991اولذكرعراقًعارف حكمت عمادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد74

1992-61.551991اولذكرعراقًالعزٌز عبد نبً العزٌز عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد75

1992-61.471991اولذكرعراقًلفته عباس حسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد76

1992-60.741991اولذكرعراقًالدٌن نجم الرحمن عبد ساالرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد77

1992-60.51991اولذكرعراقًمنسً محمد علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد78

1992-60.051991اولذكرعراقًمحمد حمد حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد79

1992-59.871991ثانًذكرعراقًغرٌب كمال كمٌرانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد80

1992-59.581991ثانًذكرعراقًاسماعٌل ظاهر حسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد81

1992-59.111991اولذكرعراقًابراهٌم خلٌل محمودالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد82

1992-58.371991اولذكرعراقًعلً رشٌد طارقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد83

1992-58.211991اولذكرعراقًعباس جواد احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد84

1992-57.581991ثانًذكرعراقًعبد سلمان عباسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد85

1992-57.211991ثانًذكرعراقًامٌن احمد جعفرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد86

1992-571991اولذكرعراقًهللا عبد ستار دلٌرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد87


