
التخرج سنة المعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2002-91.42001أولذكرعراقًخضٌر مرزة خالدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2002-90.432001أولانثىعراقٌةابراهٌم محمود افراحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2002-89.392001أولذكرعراقًابراهٌم محمد الكرٌم عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2002-84.92001أولانثىعراقٌةخلٌل هللا عبد الزهراء فاطمةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2002-83.732001أولذكرعراقًناٌف حبٌب حمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2002-83.022001أولانثىعراقٌةفٌاض علً نغمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2002-82.082001أولذكرعراقًكرٌم السالم عبد فارسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2002-81.572001اولذكرعراقًاحمد عمر مٌكائٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد8

2002-81.192001أولذكرعراقًعواد مشكور حسامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد9

2002-80.842001أولذكرعراقًخالد فوزي احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد10

2002-80.32001أولانثىعراقٌةابراهٌم جهاد انتصارالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد11

2002-80.12001أولانثىعراقٌةابراهٌم محمد سهادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد12

2002-79.232001أولذكراردنًمحمد عثمان طهالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد13

2002-79.192001أولذكرعراقًغافل علً هللا عطاالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد14

2002-78.972001أولانثىعراقٌةجودة كاظم اٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد15

2002-78.282001أولذكرعراقًمحمد الرحمن عبد محمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد16

2002-78.222001أولانثىعراقٌةكرٌم سعود مائدةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد17

2002-78.072001أولانثىعراقٌةحسٌن عباس نادٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد18

2002-77.952001أولذكرعراقًمحمد ابراهٌم عادلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد19

2002-77.582001أولذكرعراقًابراهٌم الغنً عبد فهمًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد20

2002-77.532001أولانثىعراقٌةجاسم هللا عبد رقٌةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد21

2002-76.142001أولذكرعراقًجاسم عبد محمد عثمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد22

2002-75.772001أولانثىعراقٌةهللا عبد كاك نجٌبةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد23

2002-75.482001أولانثىعراقٌةجاسم صفاء اسراءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد24
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2002-75.212001أولذكرعراقًاحمد صباح أشرفالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد25

2002-74.912001أولانثىعراقٌةهللا عبد نجم فرحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد26

2002-74.532001أولذكرعراقًالحمٌد عبد حسٌن علًالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد27

2002-73.862001أولذكرعراقًجاسم هللا حمد قاسمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد28

2002-73.42001أولذكرعراقًسالم حماد صباحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد29

2002-73.292001أولذكرعراقًعرٌبً حاتم مهندالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد30

2002-73.272001أولذكرعراقًاحمد حمٌد الحكٌم عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد31

2002-72.912001أولانثىعراقٌةأفرح سالم احالمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد32

2002-72.432001أولانثىعراقٌةخلٌل جاسم نوروزالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد33

2002-72.42001أولذكرعراقًحسن ناصر عالءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد34

2002-72.142001أولذكرعراقًاحمد أمٌن محمد عدنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد35

2002-72.012001أولانثىعراقٌةنذٌر المحسن عبد احالمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد36

2002-71.612001أولذكرعراقًعلً عبد علً عدنانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد37

2002-71.422001أولانثىعراقٌةطارش جابر افراحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد38

2002-71.392001أولذكرعراقًعلً متعب الناصر عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد39

2002-71.132001أولذكرعراقًفرج سمٌر فراتالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد40

2002-70.92001أولذكرعراقًحمد ابراهٌم براقالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد41

2002-69.982001أولذكرعراقًعلوان هللا عبد بدريالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد42

2002-69.612001أولذكرعراقًتوفٌق حمٌد رعدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد43

2002-69.142001أولذكرعراقًابراهٌم الرزاق عبد ابراهٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد44

2002-68.882001أولذكرعراقًاسماعٌل حسن خالدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد45

2002-68.872001أولانثىعراقٌةفالح وعد افراحالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد46

2002-68.552001أولانثىعراقٌةحسٌن الستار عبد شذىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد47

2002-68.532001أولانثىعراقٌةجاسم نوري رشاالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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2002-68.462001أولانثىعراقٌةعمر عثمان وجدانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد49

2002-68.382001أولذكرعراقًعبود نجم نبٌلالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد50

2002-68.342001أولانثىعراقٌةهللا عبد الستار عبد أملالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد51

2002-68.112001أولانثىعراقٌةنعاس كاظم اٌمانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد52

2002-67.872001أولذكرعراقًهللا عطا خلٌل احمدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد53

2002-67.262001أولذكرعراقًاحمد هللا عبد ولٌدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد54

2002-67.252001أولانثىعراقٌةصالح عمر عذراءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد55

2002-67.082001أولانثىعراقٌةسنٌد كاظم هٌفاءالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد56

2002-67.022001أولانثىعراقٌةسبهان نعمة هدىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد57

2002-66.882001أولذكرعراقًمحمود ٌعقوب ادٌبالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد58

2002-66.312001ثانًانثىعراقٌةجاسم حسٌن تقىالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد59

2002-65.032001ثانًذكرعراقًجبار كشٌش جهادالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد60

2002-64.772001أولذكرعراقًحمٌدي مجبل لؤيالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد61

2002-64.762001أولذكرعراقًابراهٌم هادي حمزةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد62

2002-64.672001أولانثىعراقٌةطه اسماعٌل نبراسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد63

2002-64.142001أولانثىعراقٌةجمٌل منذر وجدانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد64

2002-63.772001أولانثىعراقٌةرحٌم محسن مرٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد65

2002-63.592001أولانثىعراقٌةحمٌد هادي ماجدةالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد66

2002-63.52001أولانثىعراقٌةجبار غازي الهامالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد67

2002-63.12001ثانًذكرعراقًعلً مجٌد اكرمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد68

2002-62.762001ثانًانثىعراقٌةطه اسماعٌل اوراسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد69

2002-62.082001ثانًانثىعراقٌةغافل الكل عبد اٌناسالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد70

2002-61.942001أولذكرعراقًحمادي جاسم ابراهٌمالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد71

2002-61.372001ثانًذكرعراقًسرحان محمد احسانالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد72
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2002-61.292001أولذكرعراقًحرحوش ولٌد الحمٌد عبدالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد73

2002-60.192001ثانًانثىعراقٌةباشا رفعت مٌدٌاالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد74

2002-58.942001ثانًانثىعراقٌةشاكر علً رناالدٌن أصولاالسالمٌة العلومبغداد75


