
التخرج سنة المعدل الدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2001-93.242000اولانثىعراقٌةالواحد عبد ادٌب براءةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2001-90.622000اولانثىعراقٌةمحمد قٌس عبٌرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2001-89.742000اولانثىعراقٌةحسن مجٌد بشرىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2001-89.712000اولذكرعراقًاحمد غفور عارفالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2001-89.422000اولانثىعراقٌةحامد رٌاض شٌماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2001-89.212000اولذكرعراقًحمٌد رحمن عمرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2001-88.042000اولانثىعراقٌةداود عبد بدري هدٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2001-87.522000اولذكرعراقًرشٌد تقً عرفانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد8

2001-87.42000اولذكرعراقًالرزاق عبد كاظم ظافرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد9

2001-87.292000اولذكرعراقًلفته علً هشامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد10

2001-86.582000اولذكرعراقًمحمد فاروق ٌوسفالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد11

2001-83.832000اولانثىعراقٌةحسٌن محمد رجاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد12

2001-81.882000اولذكرعراقًعلً سعد العظٌم عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد13

2001-81.472000اولذكرعراقًالرحمن عبد عدنان عديالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد14

2001-81.322000اولانثىعراقٌةاسمر سعود سناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد15

2001-80.322000اولانثىعراقٌةجمٌل الرزاق عبد سندسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد16

2001-79.722000اولذكرعراقًمطرود معٌوف محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد17

2001-78.732000اولانثىعراقٌةزامل غٌالن آمالالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد18

2001-78.562000اولانثىعراقٌةتوفٌق ٌوسف رناالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد19

2001-78.52000اولذكرعراقًعبد علً مٌسرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد20

2001-77.32000اولانثىعراقٌةهللا عبد القادر عبد فاطمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد21

2001-77.072000اولذكرعراقًاحمد شهاب عٌسىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد22

2001-76.42000اولانثىعراقٌةعباس محسن زٌنبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد23

2001-76.362000اولانثىعراقٌةجاسم نصٌف سمراءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد24



التخرج سنة المعدل الدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2001-75.962000اولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل فاطمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد25

2001-75.492000اولانثىعراقٌةكرٌم الرحمن عبد رناالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد26

2001-75.172000اولانثىعراقٌةصالح حسن لٌلىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد27

2001-74.622000اولذكرعراقًابراهٌم حسٌن صدامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد28

2001-74.32000اولذكرعراقًعبٌد ساٌر كرٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد29

2001-73.572000اولذكرعراقًرحٌم نوري محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد30

2001-73.322000اولذكرعراقًشٌحان عناد احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد31

2001-72.732000اولذكرعراقًمحمود فرٌح خلٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد32

2001-71.882000اولذكرعراقًصكبان خضٌر احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد33

2001-71.82000اولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل شٌماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد34

2001-71.792000اولانثىعراقٌةمعروف رؤوف منىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد35

2001-71.162000اولانثىعراقٌةمحمود شاكر رقٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد36

2001-70.432000اولذكرعراقًخلٌل نهاد علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد37

2001-70.142000اولذكرعراقًمجٌد هللا مد فراسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد38

2001-69.992000اولانثىعراقٌةبدر عباس سناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد39

2001-69.612000اولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل هدٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد40

2001-69.32000اولانثىعراقٌةالخالق عبد ٌوسف منارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد41

2001-69.242000اولذكرعراقًمصطفى حسٌن مؤٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد42

2001-69.232000اولانثىعراقٌةسعٌد الدٌن صالح فاطمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد43

2001-68.832000اولذكرعراقًمحمود شكر شاملالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد44

2001-68.262000اولذكرعراقًعباس هالل عمادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد45

2001-67.752000اولذكرعراقًصاوي عادل ظافرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد46

2001-67.132000ثانًانثىعراقٌةاحمد خلٌل شٌماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد47

2001-66.752000اولانثىعراقٌةعلً محمود اسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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2001-66.52000اولانثىعراقٌةهللا عبد محمود شٌماءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد49

2001-66.42000اولذكرعراقًحسن صالح لٌثالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد50

2001-66.192000اولذكرعراقًالدٌن عز طالب معاذالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد51

2001-65.422000اولذكرعراقًطالب مزاحم حٌدرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد52

2001-64.542000اولذكرعراقًسبع مجول انورالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد53

2001-64.342000اولذكرعراقًابراهٌم خلٌل اسماعٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد54

2001-64.272000اولذكرعراقًمحمد عبد احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد55

2001-63.832000اولذكرعراقًجاسم احمد حامدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد56

2001-63.152000اولانثىعراقٌةمهدي حسٌن هناءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد57

2001-63.052000اولذكرعراقًاحمد وهاب عمادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد58

2001-61.932000اولذكرعراقًعبٌد جاسم احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد59

2001-61.832000اولذكرعراقًمصطفى علً محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد60

2001-61.422000اولذكرعراقًٌاسٌن حمٌد زٌادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد61

2001-61.152000اولذكرعراقًصالح مطر حامدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد62

2001-60.822000اولذكرعراقًسالم خلف حسٌنالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد63

2001-60.662000اولذكرعراقًعلً جاسم محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد64

2001-60.412000اولذكرعراقًصالح خسرو عمادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد65

2001-60.332000اولذكرعراقًجاسم محمود شاكرالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد66

2001-59.282000ثانًذكرعراقًجاسم حامد رعدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد67

2001-58.492000ثانًذكرعراقًموسى بدر ٌحٌىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد68


