
التخرج سنة المعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1994-90.531993اولانثىعراقٌةرداد علً فاطمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد1

1994-89.591993اولذكرعراقًفضاٌل تقً حٌدرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد2

1994-89.421993اولذكرعراقًسلمان حبٌب محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد3

1994-88.411993اولذكرعراقًكاظم احمد جوادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد4

1994-88.321993اولانثىعراقٌةعٌدان ناظم انعامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد5

1994-87.181993اولذكرعراقًموسى جعفر خالدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد6

1994-86.621993اولانثىعراقٌةسلمان داود رغدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد7

1994-86.61993اولانثىعراقٌةشاكر احمد مٌسونالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد8

1994-861993اولانثىعراقٌةجواد نوري عرفاتالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد9

1994-84.841993اولانثىعراقٌةالكرٌم عبد حازم سناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد10

1994-84.771993اولانثىعراقٌةفرج محمد زٌنبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد11

1994-84.121993اولانثىعراقٌةالحسٌن عبد علً زٌنبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد12

1994-83.461993اولذكرعراقًاحمد عادل معاذالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد13

1994-82.391993اولذكرعراقًغافل الزهرة عبد حسامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد14

1994-82.341993اولانثىعراقٌةهللا عبد ابراهٌم بانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد15

1994-82.341993اولانثىعراقٌةمهدي الرضا عبد سناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد16

1994-82.161993اولانثىعراقٌةوارد راشد فاطمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد17

1994-81.921993اولذكراردنًسلٌم حسٌن رفٌقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد18

1994-81.711993اولانثىعراقٌةحمود رحٌم انعامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد19

1994-81.391993اولانثىعراقٌةعجٌل قاسم كرٌمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد20

1994-81.371993اولانثىعراقٌةعلً اللطٌف عبد نادٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد21

1994-81.371993اولانثىعراقٌةصٌوان هادي اثمارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد22

1994-81.321993اولذكرعراقًمصطاف عادل محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد23

1994-80.941993اولانثىعراقٌةحسٌن االمٌر عبد سمٌرةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد24
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1994-80.891993اولانثىعراقٌةمهنا خالوي كفاٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد25

1994-80.811993اولانثىعراقٌةشهاب عصام دنٌاالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد26

1994-80.711993اولانثىعراقٌةمحسن شرٌف سناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد27

1994-80.71993اولانثىعراقٌةمحمد عدنان نادٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد28

1994-80.561993اولانثىعراقٌةصالح محمد عباس منالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد29

1994-80.471993اولانثىعراقٌةالرسول عبد الحسٌن عبد نهاٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد30

1994-79.51993اولانثىعراقٌةفتحً مكً شٌماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد31

1994-79.51993اولانثىعراقٌةموسى جواد زهرةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد32

1994-79.341993اولانثىعراقٌةحمٌد مجٌد وسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد33

1994-79.081993اولانثىعراقٌةطالب حسون علٌاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد34

1994-78.651993اولانثىعراقٌةالحسن عبد لعٌبً املالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد35

1994-78.561993اولانثىعراقٌةالعباس عبد االمٌر عبد عذراءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد36

1994-78.461993اولانثىعراقٌةهللا عبد محمد بثٌنةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد37

1994-78.381993اولانثىعراقٌةعلً حسن كرٌم سهٌرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد38

1994-78.321993اولانثىعراقٌةالروض ابو عطٌة وزٌرةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد39

1994-78.221993اولانثىعراقٌةراضً محمد منىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد40

1994-78.011993اولانثىعراقٌةمحمد صالح خدٌجةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد41

1994-77.921993اولانثىعراقٌةسعٌد منصور احالمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد42

1994-77.741993اولانثىعراقٌةمزعل صالح مسرةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد43

1994-77.681993اولانثىعراقٌةجلهوم خنجر سناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد44

1994-77.591993اولانثىعراقٌةحسن مشتاق مٌساءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد45

1994-77.541993اولانثىعراقٌةعباس حمدي زٌنبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد46

1994-77.341993اولانثىعراقٌةزاٌر مجٌد بشرىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد47

1994-77.211993اولانثىعراقٌةرشٌد وحٌد انتظارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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1994-77.21993اولذكرعراقًجبار الوهاب عبد سعدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد49

1994-77.021993اولانثىعراقٌةعجالن غازي وفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد50

1994-76.961993اولانثىعراقٌةرسول سلٌم هدىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد51

1994-76.881993اولانثىعراقٌةحمٌد جواد ابتهالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد52

1994-76.751993اولانثىعراقٌةناجً الصاحب عبد سناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد53

1994-76.561993اولذكرعراقًهواس الرحمن عبد احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد54

1994-76.181993اولانثىعراقٌةعلً حسٌن هالةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد55

1994-76.011993اولانثىعراقٌةرشٌد كرٌم مٌادةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد56

1994-75.891993اولانثىعراقٌةالصاحب عبد محمد فضاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد57

1994-75.851993اولذكرعراقًحمزة خضٌر كاظمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد58

1994-75.681993اولانثىعراقٌةلفته الواحد عبد هٌامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد59

1994-75.571993اولانثىعراقٌةكاظم ضمد حنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد60

1994-75.371993اولانثىعراقٌةمحمد جاسم اقبالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد61

1994-75.221993اولانثىعراقٌةعلً حٌدر حمدٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد62

1994-75.131993اولذكرعراقًصالح احمد طارقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد63

1994-75.041993اولذكرعراقًعلو سعٌد محمد جاسمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد64

1994-74.851993اولانثىعراقٌةعبد حسن املالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد65

1994-74.721993اولانثىعراقٌةعباس حمدي اٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد66

1994-74.371993اولانثىعراقٌةحسٌن رزاق حوراءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد67

1994-74.181993اولانثىعراقٌةغنً هاشم صدٌقةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد68

1994-74.171993اولذكرعراقًمحمد االمٌر عبد فارسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد69

1994-74.021993اولانثىعراقٌةجاسم جلٌب خالدةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد70

1994-73.821993اولذكرعراقًصالح محمد حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد71

1994-73.741993اولذكرعراقًعلوان حسٌن محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد72
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1994-73.621993اولانثىعراقٌةعبد حسٌن زهرةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد73

1994-73.611993اولانثىعراقٌةعزٌز محمد ماجدةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد74

1994-73.541993اولانثىعراقٌةهللا عبد عباس االءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد75

1994-73.461993اولذكرعراقًجمعة الرحمن عبد غازيالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد76

1994-73.191993اولانثىعراقٌةعزٌز نعمة اشراقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد77

1994-73.111993اولانثىعراقٌةعون عبد حمزٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد78

1994-72.971993اولذكرعراقًاحمد ٌحٌى خالدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد79

1994-72.811993اولذكرعراقًفرحان الواحد عبد محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد80

1994-72.681993اولذكرعراقًاحمد عٌدان كاظمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد81

1994-72.281993اولانثىعراقٌةكاظم المحمد عبد ازهارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد82

1994-72.091993اولذكرعراقًصالح احمد الجلٌل عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد83

1994-71.991993اولانثىعراقٌةرحمن سالم جنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد84

1994-71.811993اولانثىعراقٌةهلٌل الجلٌل عبد خدٌجةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد85

1994-71.51993اولذكرعراقًراضً عالوي حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد86

1994-71.371993اولذكرعراقًحسٌن ٌاسٌن واثقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد87

1994-70.971993اولانثىعراقٌةمحمد عباس نوالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد88

1994-70.941993اولانثىعراقٌةشنوار حمٌد ابتسامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد89

1994-70.941993اولذكرعراقًصابر محمد عصامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد90

1994-70.831993اولانثىعراقٌةهللا جار حسٌن فاطمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد91

1994-70.511993اولذكرعراقًممند توفٌق محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد92

1994-69.251993اولذكرعراقًحسٌن ابراهٌم صالحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد93

1994-69.171993اولذكرعراقًخلف سرحان ضٌاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد94

1994-69.131993اولانثىعراقٌةراضً ابراهٌم سوسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد95

1994-68.821993ثانًانثىعراقٌةعلً محمد عباس انعامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد96
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1994-68.671993اولانثىعراقٌةجعفر نور االءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد97

1994-68.661993اولذكرعراقًالغفور عبد محمود احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد98

1994-68.471993اولانثىعراقٌةعبد االمٌر عبد مٌسونالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد99

1994-68.311993اولذكرعراقًنجم عباس سالمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد100

1994-68.231993اولذكرعراقًرشٌد كاظم فاضلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد101

1994-67.991993اولانثىعراقٌةعمار محمد بلقٌسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد102

1994-67.941993اولذكرعراقًسرحان صبحً عمرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد103

1994-67.521993ثانًانثىعراقٌةخضٌر محمود زٌنبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد104

1994-67.461993اولذكرعراقًسعٌد جمٌل فاضلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد105

1994-67.371993اولانثىعراقٌةعباس خضٌر اٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد106

1994-67.021993اولانثىعراقٌةالكرٌم عبد الرزاق عبد منىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد107

1994-66.661993اولذكرعراقًمحمد ابراهٌم امٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد108

1994-66.61993اولذكرعراقًفرحان حمٌدي شاكرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد109

1994-66.351993اولذكرعراقًحمود احمد هٌثمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد110

1994-66.321993اولانثىعراقٌةسلٌمان كمال علٌاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد111

1994-66.311993اولذكرعراقًمارف عارف كمالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد112

1994-66.091993اولذكرعراقًاحمد محمد احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد113

1994-65.481993ثانًذكرعراقًحسٌن عطٌة زٌادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد114

1994-65.441993اولانثىعراقٌةالحسٌن عبد كاظم نادٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد115

1994-65.161993اولذكرعراقًشمران حمد رشٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد116

1994-64.331993اولذكرعراقًخلف حامد باسمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد117

1994-64.291993ثانًذكرعراقًعبود هاشم مهندالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد118

1994-63.61993اولذكرعراقًعٌفان اسماعٌل محمودالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد119

1994-63.051993اولذكرعراقًمصحب روكان جبارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد120



التخرج سنة المعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1994-63.011993اولذكرعراقًابراهٌم فٌصل كرٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد121

1994-62.561993ثانًذكرعراقًاسماعٌل السالم عبد الخالق عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد122

1994-62.471993اولذكرعراقًداود ٌونس عمارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد123

1994-62.461993ثانًذكرعراقًعباس محمد فٌصلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد124

1994-62.391993ثانًذكرعراقًحنوش احمد رشٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد125

1994-62.381993ثانًانثىعراقٌةشاٌع نصار خدٌجةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد126

1994-61.791993ثانًذكرعراقًسلٌمان اسماعٌل مازنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد127

1994-61.611993ثانًذكرعراقًجواد حسن عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد128

1994-61.541993ثانًذكرعراقًحسٌن علً ولٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد129

1994-61.071993ثانًذكرعراقًاحمد صالح علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد130

1994-60.451993اولذكرعراقًحمادي ابراهٌم محمودالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد131
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