
التخرج سنة المعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1997-91.741996اولانثىعراقٌةهللا عبد القادر عبد اسراءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد1

1997-91.641996اولذكرعراقًراضً محسن محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد2

1997-88.371996اولانثىعراقٌةجاسم علً خلودالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد3

1997-86.91996اولذكرعراقًعلً عباس هٌثمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد4

1997-86.281996ثانًانثىعراقٌةحاشوش دوٌر هاجرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد5

1997-86.061996اولذكرعراقًخالد الحافظ عبد الحلٌم عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد6

1997-84.021996اولذكرعراقًقادر محمد احمد دلسوزالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد7

1997-82.241996اولانثىعراقٌةعلً كامل فاتنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد8

1997-81.871996اولانثىعراقٌةهانً الرزاق عبد فاطمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد9

1997-81.781996اولانثىعراقٌةعباس مخلف تغرٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد10

1997-80.751996اولانثىعراقٌةجاسم علً اخالصالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد11

1997-80.671996اولذكرعراقًمحمد عبد الحافظ عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد12

1997-80.081996اولانثىعراقٌةعباس االمٌر عبد حذامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد13

1997-79.571996اولانثىعراقٌةصبح حمٌد خولةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد14

1997-79.451996اولانثىعراقٌةحسن الكاظم عبد زٌنبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد15

1997-78.891996اولذكرعراقًمحمد حسٌن محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد16

1997-78.431996ثانًذكرعراقًمحمود سرمد محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد17

1997-78.411996اولانثىعراقٌةسبهان جبار سناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد18

1997-78.261996اولذكرعراقًخلٌل احمد المعٌن عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد19

1997-78.131996اولانثىعراقٌةجاسم صفاء عبٌرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد20

1997-77.661996ثانًانثىعراقٌةناٌف محمد قٌس انتصارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد21

1997-77.291996اولانثىعراقٌةحسٌن علً ضحىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد22

1997-77.181996اولانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم حمدٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد23

1997-77.091996ثانًذكرعراقًصالح الرزاق عبد الدٌن محًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد24



التخرج سنة المعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1997-76.681996اولانثىعراقٌةحسٌن ٌاسٌن اثٌرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد25

1997-76.671996اولذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل كاملالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد26

1997-75.751996ثانًذكرعراقًحمٌد حازم عمارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد27

1997-75.61996اولانثىعراقٌةكصٌم جبار معززالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد28

1997-75.091996اولانثىعراقٌةنامدار حمه سندسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد29

1997-75.091996اولانثىعراقٌةرشٌد نعمة مٌاسةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد30

1997-74.221996اولذكرعراقًحٌدر علً حٌدرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد31

1997-73.771996اولانثىعراقٌةحسن فؤاد منالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد32

1997-73.721996اولذكرعراقًخزعل فاضل عديالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد33

1997-73.351996اولانثىعراقٌةخلف سامً فٌضةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد34

1997-73.021996اولذكرعراقًجرو نوري نجاحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد35

1997-72.561996اولذكرعراقًوسمً رزوقً مهديالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد36

1997-72.211996اولانثىعراقٌةجبار خالد عروبةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد37

1997-71.971996اولانثىعراقٌةمهدي منعم نداءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد38

1997-71.861996اولانثىعراقٌةزٌدان احمد سعادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد39

1997-71.731996اولذكرعراقًعرب محمد خالد طهالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد40

1997-71.471996اولانثىعراقٌةناصر جمٌل منىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد41

1997-70.631996اولانثىعراقٌةعزٌز طالب وفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد42

1997-69.981996اولانثىعراقٌةالسادة عبد كاظم نهلةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد43

1997-69.831996اولانثىعراقٌةرضا عناد نبٌلةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد44

1997-69.611996اولانثىعراقٌةحجم كاظم حنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد45

1997-69.481996اولانثىعراقٌةصابر ابراهٌم ماجدةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد46

1997-69.21996اولذكرعراقًحمٌد اسماعٌل علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد47

1997-69.081996اولانثىعراقٌةنعمة حٌدر االءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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1997-691996ثانًذكرعراقًاسماعٌل طاهر محمد مردانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد49

1997-68.791996اولذكرعراقًهللا عبد حامد القادر عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد50

1997-68.591996ثانًانثىعراقٌةعلً محمد المجٌد عبد نادٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد51

1997-68.41996اولانثىعراقٌةغضٌب عجٌل رحابالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد52

1997-68.111996ثانًانثىعراقٌةعبٌد حمدي سارةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد53

1997-67.771996اولانثىعراقٌةثجٌل هللا عبد فرٌدةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد54

1997-67.721996اولانثىعراقٌةسلمان حسٌن توفٌق امنةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد55

1997-67.671996ثانًذكرعراقًصالح محمد جاسمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد56

1997-67.221996اولذكرعراقًحسن عدنان الستار عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد57

1997-66.821996اولذكرعراقًدهٌمان دهش ستارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد58

1997-66.771996ثانًانثىعراقٌةالعباس عبد مزهر ازهارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد59

1997-66.331996ثانًذكرعراقًعزت الدٌن بهاء الدٌن فخرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد60

1997-66.121996ثانًذكرعراقًنصٌف محمد ثامرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد61

1997-651996ثانًانثىعراقٌةحسن فوزي اسماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد62

1997-64.131996اولذكرعراقًمضحً علً فهدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد63

1997-63.991996اولانثىعراقٌةداود حمٌد سهٌلةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد64

1997-63.991996اولذكرعراقًحسن حازم ازهرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد65

1997-63.451996ثانًذكرعراقًماهر صالح دالوهالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد66

1997-63.441996ثانًذكرعراقًعشوي سرحان محمودالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد67

1997-60.261996ثانًذكرعراقًبراٌم عباس محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد68

1997-59.841996ثانًذكرعراقًهالل هللا عبد ٌوسفالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد69

1997-58.171996ثانًانثىعراقٌةعبٌد حسٌن مهاالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد70

1997-56.661996ثانًذكرعراقًرضا العزٌز عبد علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد71


