
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2004-93.292003االولانثىعراقٌةخضٌر محمود سٌراءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد1

2004-93.062003االولانثىعراقٌةعثمان الخالق عبد هدىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد2

2004-90.822003االولانثىعراقٌةهوٌر محمد رشاالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد3

2004-89.262003االولانثىعراقٌةعلً المحسن عبد رناالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد4

2004-88.332003االولذكرعراقًجبر الحسن عبد فرقدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد5

2004-86.752003االولانثىعراقٌةسعٌد عثمان اٌناسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد6

2004-85.232003االولذكرعراقًهادي غنً محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد7

2004-82.332003االولانثىعراقٌةالواحد عبد أدٌب ثناءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد8

2004-78.732003االولذكرعراقًهللا عبد حامد عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد9

2004-78.692003االولذكرعراقًهراز طه بكرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد10

2004-78.582003االولأنثىعراقٌةعطٌه عبد اسماءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد11

2004-77.92003االولذكرعراقًعٌسى زكً جهادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد12

2004-76.252003االولذكرعراقًمحمد شرٌف حسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد13

2004-76.122003االولذكرعراقًالطٌف عبد محمود شاكرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد14

2004-75.762003االولانثىعراقٌةراكع سالم صباالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد15

2004-75.72003االولذكرعراقًجاسم عارف ٌوسفالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد16

2004-75.292003االولذكرعراقًمحمد طه محمودالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد17

2004-75.012003االولذكرعراقًبزٌغ قاسم محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد18

2004-73.812003االولذكرعراقًسعٌد الرحٌم عبد محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد19

2004-73.322003االولذكرعراقًعلً محمد ٌوسف رٌاضالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد20

2004-72.362003االولذكرعراقًحسٌن مهند فهدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد21

2004-71.792003االولذكرعراقًجاسم عالوي عادلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد22

2004-71.642003الثانًذكرعراقًزٌدان سامً محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد23

2004-70.972003االولانثىعراقٌةعٌسى عباس آالالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2004-70.952003الثانًأنثىعراقٌةعكال خمٌس اشواقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد25

2004-70.712003االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد عماد ثناءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد26

2004-70.442003االولذكرعراقًابراهٌم المجٌد عبد مضرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد27

2004-70.432003االولذكرعراقًصالح جبار اسعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد28

2004-70.082003االولانثىعراقٌةالرحمن عبد سعدي رغدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد29

2004-69.32003االولذكرعراقًشٌحان داود سالمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد30

2004-69.232003االولذكرعراقًاسماعٌل عطٌة عثمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد31

2004-69.172003االولذكرعراقًذٌاب ضاري احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد32

2004-69.122003االولانثىعراقٌةسلمان رحٌم رشاالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد33

2004-69.022003االولذكرعراقًمثكال محمد ارشدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد34

2004-68.812003االولانثىعراقٌةمطر سحاب حنانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد35

2004-68.792003االولانثىعراقٌةحسٌن ٌاسٌن همسةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد36

2004-68.642003االولذكرعراقًاحمد كامل انورالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد37

2004-68.182003االولانثىعراقٌةمحمود ٌحٌى آالءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد38

2004-67.512003االولذكرعراقًسعٌد محمد كامرانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد39

2004-67.512003االولذكرعراقًعلً الرحمن عبد اٌادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد40

2004-672003االولانثىعراقٌةعلً المجٌد عبد اٌمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد41

2004-66.862003االولذكرعراقًعبد مجباس اسماعٌلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد42

2004-66.772003االولانثىعراقٌةمحمد جسام رؤىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد43

2004-66.312003االولانثىعراقٌةكاظم عامر ٌسرىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد44

2004-66.192003االولذكرعراقًحسٌن رجا عثمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد45

2004-66.112003االولانثىعراقٌةسعٌد محمد سجىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد46

2004-65.42003االولذكرعراقًعبود خضٌر قصًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد47

2004-65.392003االولذكرعراقًمحمود توفٌق الرحمن عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2004-65.092003االولانثىعراقٌةحسٌن ضٌاء نورالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد49

2004-65.042003االولذكرعراقًاحمد فائق مصطفىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد50

2004-64.932003االولذكرعراقًتركً عباس باللالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد51

2004-64.872003الثانًانثىعراقٌةدوشان تحسٌن سماحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد52

2004-64.512003االولانثىعراقٌةرشٌد رحمن بٌداءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد53

2004-64.372003االولذكرعراقًنجم جمعة رعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد54

2004-63.812003الثانًذكرعراقًعلً محمد سلمان ٌونسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد55

2004-63.472003االولذكرعراقًعباس كاطع نزارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد56

2004-63.452003الثانًذكرعراقًعباس سلمان مضرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد57

2004-63.322003االولذكرعراقًحسن حسٌن حسنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد58

2004-63.232003االولانثىعراقٌةدهش شعٌل فٌحاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد59

2004-63.162003الثانًذكرعراقًحسٌن حسن عامرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد60

2004-63.062003االولانثىعراقٌةعلً حسن مٌعادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد61

2004-62.422003االولذكرعراقًمحمد طارق محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد62

2004-62.332003الثانًذكرعراقًحسٌن عبٌد محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد63

2004-62.322003االولذكرعراقًسلٌمان محمد سلٌمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد64

2004-62.32003الثانًذكرعراقًعبٌد صالح عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد65

2004-62.112003االولذكرعراقًزٌدان اسعد وسامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد66

2004-61.972003الثانًانثىعراقٌةقادر عادل اٌمانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد67

2004-61.692003الثانًذكرعراقًجاسم نصٌف حسنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد68

2004-61.642003الثانًذكرعراقًخلف علً محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد69

2004-61.592003الثانًانثىعراقٌةمحمد فالح جنانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد70

2004-61.142003االولذكرعراقًمحمود حامد اثٌرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد71

2004-60.642003الثانًذكرعراقًكرٌم حمودي رعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2004-60.452003االولذكرعراقًعلً محمد بشٌرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد73

2004-60.182003الثانًذكرعراقًمحمد فوزي باللالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد74

2004-60.152003الثانًذكرعراقًعبد سعود هللا عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد75

2004-59.852003الثانًذكرعراقًكاظم جعفر اٌادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد76

2004-59.352003االولذكرعراقًخلٌفة كردي ناٌف صباحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد77

2004-59.312003الثانًذكرعراقًعباس خضٌر الباسط عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد78

2004-58.762003الثانًذكرعراقًسعٌد محمد ٌوسف محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد79

2004-58.462003االولانثىعراقٌةشكر هاشم زٌنبالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد80

2004-58.292003الثانًذكرعراقًحمود خلف الرحمن عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد81

2004-58.222003الثانًذكرعراقًالرزاق عبد ٌاسٌن فراسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد82

2004-58.072003االولذكرعراقًالدٌن جمال مشتاقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد83

2004-55.152003الثانًذكرعراقًعبد محمد احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد84

2004-53.842003الثانًذكرعراقًحسٌن سهٌل العزٌز عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد85


