
التخرج سنة المعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1996-92.731995اولذكراردنًسالم محمد ساريالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد1

1996-91.31995اولانثىعراقٌةهللا عبد القادر عبد اسماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد2

1996-90.641995اولذكرعراقًحسن فرج خالدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد3

1996-85.61995اولانثىعراقٌةجمٌل جعفر بٌداءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد4

1996-85.061995اولانثىعراقٌةخلف علً ابتسامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد5

1996-83.281995اولانثىعراقٌةالرحٌم عبد عباس سلمىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد6

1996-83.131995اولانثىعراقٌةعٌدان صباح سهادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد7

1996-82.591995اولذكرعراقًمحمد عدنان منقذالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد8

1996-82.441995اولذكرعراقًٌحٌى الواحد عبد ثامرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد9

1996-81.521995اولانثىعراقٌةجاسم اسماعٌل رابعةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد10

1996-81.11995اولذكرعراقًرشٌد برهان بشٌرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد11

1996-80.741995اولذكرعراقًقوام اسامة القدوس عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد12

1996-80.721995اولذكرعراقًجمٌل الستار عبد مهندالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد13

1996-80.381995اولذكرسوريمحمود محمد ٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد14

1996-80.231995اولذكرعراقًحسٌن الرزاق عبد عالءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد15

1996-80.191995اولانثىعراقٌةعودة طاهر ابتسامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد16

1996-80.011995اولانثىعراقٌةزٌدان حمٌد ازهارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد17

1996-79.241995اولانثىعراقٌةعباس الدٌن صالح نٌكارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد18

1996-79.161995اولذكرعراقًسالم محجوب غسانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد19

1996-78.981995اولانثىعراقٌةجواد امٌر نوالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد20

1996-78.641995اولانثىعراقٌةالكاظم عبد الرضا عبد زٌنةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد21

1996-78.551995اولذكرعراقًجاسم سالم داودالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد22

1996-78.21995اولانثىعراقٌةجمٌل الرزاق عبد زٌنبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد23

1996-78.161995اولذكرعراقًرحٌم هللا عبد احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد24
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1996-77.271995اولذكرعراقًمحمد هالل محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد25

1996-77.251995اولذكرعراقًابراهٌم احمد انٌسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد26

1996-76.981995اولانثىعراقٌةخضر نجم محاسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد27

1996-76.941995اولانثىعراقٌةهللا عبد كاظم اضواءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد28

1996-76.751995اولانثىعراقٌةعٌدان جابر هالةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد29

1996-76.681995اولذكرعراقًاالمٌر عبد علً محمد غدٌرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد30

1996-76.621995اولذكرعراقًعباس عبود طهالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد31

1996-76.491995اولانثىعراقٌةراضً ابراهٌم انعامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد32

1996-76.211995اولذكرعراقًعبد عزٌز محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد33

1996-76.181995اولانثىعراقٌةاحمد شهاب اسراءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد34

1996-76.171995اولانثىعراقٌةحمد غنً بشرىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد35

1996-76.151995اولذكرعراقًحسن سعٌد ادرٌسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد36

1996-76.081995اولانثىعراقٌةحسٌن حمدي نادٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد37

1996-76.041995اولانثىعراقٌةمصطفى عبود رجاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد38

1996-75.861995اولانثىعراقٌةهالل غازي لمٌاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد39

1996-75.531995اولانثىعراقٌةعلً محمد مرتضى هٌفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد40

1996-75.331995اولانثىعراقٌةحسان ثابت رقٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد41

1996-75.191995اولانثىعراقٌةمحمود هادي سهٌرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد42

1996-75.111995اولانثىعراقٌةكهج جاسم منىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد43

1996-74.541995اولانثىعراقٌةطالب حمزة فلٌحةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد44

1996-74.451995اولانثىعراقٌةمحمد كاظم انعامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد45

1996-74.381995اولانثىعراقٌةدبوس عبٌس شفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد46

1996-74.361995اولذكرعراقًمحمد نبٌل لٌثالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد47

1996-74.171995اولذكرعراقًجاسم حمودي الوهاب عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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1996-73.291995اولذكرعراقًنجم الخالق عبد طهالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد49

1996-73.221995اولانثىعراقٌةهللا عبد بهاء مًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد50

1996-73.151995اولذكرعراقًفتاح محمد سورانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد51

1996-73.11995اولانثىعراقٌةحسن الرزاق عبد وسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد52

1996-73.041995اولانثىعراقٌةعلوان حسٌن توفٌق امنةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد53

1996-72.961995اولذكرعراقًاحمد هللا عبد ثامرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد54

1996-72.181995اولانثىعراقٌةجبار النبً عبد وفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد55

1996-72.111995اولذكرعراقًابراهٌم محمد قاسمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد56

1996-72.031995اولانثىعراقٌةعبٌد احمد عفراءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد57

1996-71.771995اولانثىعراقٌةهادي فاضل باسمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد58

1996-71.511995اولانثىعراقٌةرشٌد سلمان زهرةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد59

1996-71.441995اولانثىعراقٌةعباس فاضل كوثرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد60

1996-71.421995ثانًذكرعراقًحسٌن علً سلٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد61

1996-71.251995اولذكرعراقًداود ابراهٌم معمرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد62

1996-71.121995اولانثىعراقٌةعلً خلف امالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد63

1996-70.951995اولذكرعراقًحسن هللا خٌر حٌدرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد64

1996-70.811995اولذكرعراقًشاكر صدٌق احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد65

1996-70.751995ثانًذكرعراقًصالح حمه دلشادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد66

1996-70.731995اولذكرعراقًكاظم العباس عبد حمزةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد67

1996-70.611995اولانثىفلسطٌنٌةبكر فاروق نٌفٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد68

1996-70.571995اولانثىعراقٌةهللا عبد عماد حنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد69

1996-70.261995ثانًانثىعراقٌةعداوة جابر امانًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد70

1996-70.221995اولانثىعراقٌةاحمد خمٌس مائدةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد71

1996-70.211995اولذكرعراقًهللا عبد امٌن مهديالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد72
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1996-69.971995اولانثىعراقٌةسلطان داخل جمٌلةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد73

1996-69.721995ثانًانثىعراقٌةعلً حسن حوراءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد74

1996-69.711995اولانثىعراقٌةحسن رضا محمد عبٌرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد75

1996-69.361995ثانًانثىعراقٌةمحمد الحسٌن عبد ازهارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد76

1996-69.21995اولذكرعراقًحسٌن حسن قاسمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد77

1996-69.041995اولذكرعراقًمهدي صالح نسٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد78

1996-68.951995اولانثىعراقٌةرشٌد مجٌد سجاالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد79

1996-68.951995ثانًذكرعراقًدروٌش مهدي بسٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد80

1996-68.731995اولذكرعراقًفرحان ابراهٌم محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد81

1996-68.621995اولذكرعراقًامٌن حمه طه زرارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد82

1996-68.231995اولانثىعراقٌةرهٌف جبار جنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد83

1996-68.121995ثانًانثىعراقٌةجاسم الدٌن عز سوسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد84

1996-681995ثانًذكرعراقًشافً حمدي هللا عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد85

1996-67.861995ثانًانثىعراقٌةعلً محمود اٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد86

1996-67.831995اولانثىعراقٌةفرحان عبد زٌنبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد87

1996-67.791995ثانًانثىعراقٌةحمدي برهان امٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد88

1996-67.561995اولذكرعراقًخضر محمد اسماعٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد89

1996-67.281995اولانثىعراقٌةظاهر ناصر حنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد90

1996-66.971995ثانًذكرعراقًروٌس علً جاسمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد91

1996-66.91995ثانًذكرعراقًجاسم ٌاسٌن مصطفىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد92

1996-66.841995اولذكرعراقًصالح محسن محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد93

1996-66.771995اولذكرعراقًمحمد الدٌن عز محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد94

1996-66.741995ثانًانثىعراقٌةخمٌس محمد اسمهانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد95

1996-66.631995اولانثىعراقٌةكاظم عزٌز اشواقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد96
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1996-66.191995اولذكرعراقًكامل ابراهٌم المكافًء عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد97

1996-66.121995ثانًانثىعراقٌةجاسم محمد اٌالفالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد98

1996-661995اولذكرعراقًبرٌسم علً احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد99

1996-65.921995اولانثىعراقٌةسلمان فائق بشرىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد100

1996-65.881995اولذكرعراقًاحمد فرحان كنعانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد101

1996-65.821995ثانًذكرعراقًصدٌق الدٌن فخر جنٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد102

1996-65.541995ثانًذكرعراقًشرٌف محمد احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد103

1996-65.261995ثانًذكرعراقًحسن احمد كاظمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد104

1996-65.241995اولانثىعراقٌةسالم حمٌد ناهدةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد105

1996-64.81995ثانًذكرعراقًحمد حسٌن هللا عطاالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد106

1996-64.631995ثانًانثىعراقٌةمحسن عادل رغدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد107

1996-64.51995ثانًانثىعراقٌةحسٌن غالب زٌنبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد108

1996-64.171995اولانثىعراقٌةشٌاع العباس عبد زٌنبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد109

1996-63.491995اولانثىعراقٌةٌاس محمد عذراءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد110

1996-63.491995ثانًذكرعراقًجمعة صالح غازيالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد111

1996-63.271995ثانًذكرعراقًمحمد جاسم شعبانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد112

1996-62.791995اولذكرعراقًالرحمن عبد ابراهٌم كاظمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد113

1996-62.261995ثانًذكرعراقًجسام ظاهر محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد114

1996-62.251995ثانًانثىعراقٌةامٌن منعم افراحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد115

1996-62.141995ثانًذكرعراقًوناس هاشم عادلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد116

1996-61.861995ثانًانثىعراقٌةعطشان جمٌل سمرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد117

1996-61.741995ثانًذكرعراقًسعٌد رشٌد عادلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد118

1996-61.561995ثانًانثىعراقٌةعلً احمد رفاقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد119

1996-60.581995ثانًذكرعراقًفٌاض عاٌد حمٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد120
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1996-60.491995ثانًذكرعراقًغٌدان خضٌر نهادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد121

1996-60.111995ثانًانثىعراقٌةشكر حسٌن هٌفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد122

1996-59.951995ثانًانثىعراقٌةاحمد النبً عبد اسماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد123

1996-59.691995ثانًذكرعراقًخضٌر خالد صفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد124

1996-59.581995ثانًذكرعراقًجاسم صالح كرٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد125

1996-59.161995ثانًذكرعراقًخلٌفة محمد ماجدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد126

1996-58.941995ثانًانثىعراقٌةناصر هادي مٌثاقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد127

1996-58.381995ثانًانثىعراقٌةعلٌوي غانم انتظارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد128

1996-54.641995ثانًذكرعراقًالحسن عبد فلٌح صالحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد129


