
التخرج سنة المعدلمنه تخرج الذي الدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2000-89.891999اولذكرعراقًاحمد محمد قاسمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2000-87.131999اولذكرعراقًمحمود الرؤوف عبد احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2000-86.581999اولانثىعراقٌةرشٌد روكان جمٌلةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2000-86.031999اولذكرعراقًمحمد احمد شهابالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2000-84.751999اولانثىعراقٌةعلً جواد رغدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2000-83.491999اولانثىعراقٌةصالح حسن هدىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2000-81.71999اولانثىعراقٌةاحمد مجٌد هللا مد مهىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2000-81.21999اولذكرعراقًالحمٌد عبد برهان محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد8

2000-80.791999اولانثىعراقٌةصبري سعدي سهىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد9

2000-80.151999اولانثىعراقٌةهادي لطفً نادٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد10

2000-78.551999اولانثىعراقٌةسعٌد رعد فاطمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد11

2000-77.921999اولذكرعراقًمحمد فٌصل غسانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد12

2000-77.441999اولذكرعراقًالرحمن عبد حسن رائدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد13

2000-76.791999اولذكرعراقًوحٌد مخٌف سلمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد14

2000-76.041999اولانثىعراقٌةهادي ثامر نهاٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد15

2000-75.861999اولذكرعراقًحسٌن احمد خالدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد16

2000-75.681999اولذكرعراقًهللا فتح هللا عبد ولٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد17

2000-75.631999اولانثىعراقٌةجرمط عمران شٌماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد18

2000-75.291999اولانثىعراقٌةجبار فوزي نهىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد19

2000-75.291999اولذكرعراقًمحمد جمعة سمٌرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد20

2000-75.11999اولانثىعراقٌةعودة حسن انوارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد21

2000-74.381999اولذكرعراقًمجٌد ٌاسٌن سمٌرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد22

2000-74.371999اولانثىعراقٌةفرحان حسٌن شٌماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد23

2000-74.261999اولذكرعراقًعطٌه صالح محمد مهندالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد24
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2000-73.61999اولانثىعراقٌةداود فاضل هدٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد25

2000-72.241999اولانثىعراقٌةشمخً دحام حنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد26

2000-72.11999اولانثىعراقٌةعباس خضٌر هدىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد27

2000-71.471999اولانثىعراقٌةطالع مطلك شٌماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد28

2000-71.41999اولانثىعراقٌةخلف اسماعٌل هدٌرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد29

2000-71.31999اولانثىعراقٌةصنكور نوري هدىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد30

2000-71.241999اولانثىعراقٌةنجف غرٌب سوزانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد31

2000-71.191999اولذكرعراقًصبري شوقً مهندالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد32

2000-71.161999اولذكرعراقًمحمد جاسم جابرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد33

2000-70.751999اولانثىعراقٌةفاضل هللا عبد هدىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد34

2000-70.671999اولذكرعراقًرحٌم عمر ابراهٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد35

2000-70.121999اولذكرعراقًحوته حسن غسانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد36

2000-69.571999اولانثىعراقٌةخضٌر نجم رواءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد37

2000-68.751999اولذكرعراقًشاكر هللا عبد ارسانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد38

2000-68.521999اولانثىعراقٌةهادي برهان سماهرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد39

2000-67.681999اولانثىعراقٌةنجاتً آٌدن دٌنٌزالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد40

2000-67.661999اولذكرعراقًاحمد الحسٌن عبد علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد41

2000-67.11999اولانثىعراقٌةحسٌن خلٌل حسٌبةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد42

2000-66.921999اولانثىعراقٌةالكاظم عبد رحٌم زٌنبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد43

2000-66.821999اولانثىعراقٌةمجٌد هاشم اكرامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد44

2000-66.441999اولذكرعراقًمحمود علً احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد45

2000-66.251999اولذكرعراقًجاسم محمود عصامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد46

2000-65.311999اولانثىعراقٌةجبار شهٌد احالمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد47

2000-65.21999ثانًذكرعراقًعبد ٌاسٌن فراسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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2000-65.171999ثانًذكرعراقًعلً تركً مؤٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد49

2000-64.991999اولانثىعراقٌةخلف جمٌل شٌماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد50

2000-64.961999اولذكرعراقًحمٌد ماجد عمادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد51

2000-64.591999اولانثىعراقٌةمجٌد الخالق عبد زٌنبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد52

2000-64.581999ثانًانثىعراقٌةعطٌة علً زٌنبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد53

2000-64.511999اولذكرعراقًلطٌف موفق عقٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد54

2000-64.411999اولذكرعراقًاسماعٌل ابراهٌم خلدونالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد55

2000-63.761999اولانثىعراقٌةشاكر علً زٌنةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد56

2000-63.541999اولذكرعراقًحمٌد هانو مسلمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد57

2000-63.371999اولذكرعراقًناٌف حسن الرحمن عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد58

2000-63.251999اولانثىعراقٌةعبد نجم سهادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد59

2000-62.651999اولذكرعراقًمحمود حمٌد الدٌن عزالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد60

2000-62.181999ثانًذكرعراقًكرٌمان فهد احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد61

2000-61.811999ثانًذكرعراقًابراهٌم الكرٌم عبد فالحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد62

2000-61.641999اولذكرعراقًمشالً كاظم محسنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد63

2000-61.641999اولذكرعراقًصالح سبع محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد64

2000-60.331999اولذكرعراقًصباح فرٌح محمودالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد65

2000-59.981999اولانثىعراقٌةموسى علً عبد اٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد66

2000-59.511999ثانًذكرعراقًعكاب كامل رعدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد67

2000-59.51999ثانًذكرعراقًحسٌن سالم حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد68

2000-59.181999اولانثىعراقٌةفرج محٌبس منىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد69

2000-58.621999ثانًذكرعراقًهللا عبد علً خمٌسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد70

2000-57.931999ثانًانثىعراقٌةجبار غازي آالءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد71

2000-57.881999ثانًذكرعراقًحسٌن حمد رزاقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد72


