
التخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2006-91.822005االولانثىعراقٌةحسٌن ناصر وفاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد1

2006-91.332005االولانثىعراقٌةالجبار عبد صبحً مهاالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد2

2006-88.472005االولانثىعراقٌةعٌسى اللطٌف عبد رقٌةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد3

2006-87.292005االولانثىعراقٌةعلً حٌدر سهىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد4

2006-86.912005االولانثىعراقٌةرجب علً رؤىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد5

2006-83.592005االولذكرعراقًعلً حسٌن سٌفالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد6

2006-81.992005االولانثىعراقٌةاحمد فاروق فاطمةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد7

2006-80.752005االولانثىعراقٌةهللا عبد حسٌن حٌاةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد8

2006-80.632005االولانثىعراقٌةرشٌد حمٌد نبأالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد9

2006-79.882005االولانثىعراقٌةمحمد صالح رشاالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد10

2006-79.392005االولذكرعراقًعباس خلٌفة أركانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد11

2006-79.352005االولانثىعراقٌةخلف الجبار عبد فاتنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد12

2006-78.782005االولانثىعراقٌةاسماعٌل طارق دٌناالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد13

2006-78.572005االولذكرعراقًعلوان ناظم اٌادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد14

2006-78.412005االولانثىعراقٌةاالمٌر عبد حاتم وفاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد15

2006-78.372005االولذكرعراقًاحمد خلف عمارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد16

2006-77.922005االولانثىعراقٌةنعمة الكرٌم عبد هبةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد17

2006-77.032005االولانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم شٌرٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد18

2006-76.322005االولانثىعراقٌةجعفر علً نورالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد19

2006-76.152005االولانثىعراقٌةعباس الفتاح عبد اسراءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد20

2006-76.062005االولذكرعراقًأحمد محمد باسمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد21

2006-75.552005االولذكرعراقًعبد نجم معاذالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد22

2006-75.262005االولذكرعراقًقدوري صافً عقٌلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد23

2006-75.022005االولانثىعراقٌةمحمد فخري رفقةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2006-74.432005االولذكرعراقًبرٌج شاكر اسعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد25

2006-74.42005االولانثىعراقٌةخلف علً وجدانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد26

2006-74.382005االولذكرعراقًاحمد اكرم مهديالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد27

2006-73.832005االولذكرعراقًبراك الرحمن عبد محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد28

2006-73.792005االولذكرعراقًخضٌر هادي عمارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد29

2006-73.312005االولذكرعراقًمحمد طه أٌادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد30

2006-732005االولذكرعراقًحمود الكرٌم عبد اللطٌف عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد31

2006-72.562005االولانثىعراقٌةفرج أنور تابانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد32

2006-72.112005االولانثىعراقٌةمسلم زٌد ضحىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد33

2006-71.852005االولذكرعراقًمشعان لفته فائقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد34

2006-71.632005االولذكرعراقًمحمد عٌادة حسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد35

2006-71.42005االولذكرعراقًعلً فوزي علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد36

2006-70.332005االولذكرعراقًشالل احمد حامدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد37

2006-70.212005االولانثىعراقٌةالمعٌن عبد كٌالن رؤىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد38

2006-69.982005االولانثىعراقٌةزبون عدنان بتولالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد39

2006-69.232005االولذكرعراقًعالوي هاشم عمادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد40

2006-68.222005االولذكرعراقًعمر هللا عبد محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد41

2006-68.12005االولذكرعراقًنعمان فاروق قصًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد42

2006-68.092005الثانًذكرعراقًهللا عبد فوزي عمرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد43

2006-67.722005االولذكرعراقًعلً منصور هٌواالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد44

2006-67.092005الثانًذكرعراقًداود خضر حسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد45

2006-66.412005االولذكرعراقًناجً قحطان مهندالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد46

2006-66.292005االولذكرعراقًخضٌرمحمد ٌاسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد47

2006-65.992005الثانًذكرعراقًفٌصل القدوس عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2006-65.922005االولانثىعراقٌةنعمة معارج جنانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد49

2006-64.42005االولذكرعراقًحسن عثمان لؤيالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد50

2006-64.42005االولذكرعراقًمحمد خلٌفة ٌاسرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد51

2006-64.062005االولانثىعراقٌةعٌسى محمد هبةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد52

2006-64.012005االولذكرعراقًبدٌوي السالم عبد ضرارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد53

2006-63.592005االولذكرعراقًعجٌل شاكر نزارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد54

2006-63.342005االولذكرعراقًلطٌف عباس سعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد55

2006-63.022005االولذكرعراقًمحمود صالح آدمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد56

2006-63.022005االولذكرعراقًفٌاض الحمٌد عبد ولٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد57

2006-62.912005االولذكرعراقًنصٌف عادل رفعتالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد58

2006-62.732005االولذكرعراقًصالح ٌاسٌن دلشادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد59

2006-62.432005االولذكرعراقًنصٌف عزٌز اسامةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد60

2006-61.662005االولذكرعراقًحمود خلف فوزيالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد61

2006-61.382005االولذكرعراقًعبٌس خضٌر ولٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد62

2006-61.112005االولذكرعراقًكاظم حاتم عالءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد63

2006-60.682005االولذكرعراقًوادي حامد سعدونالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد64

2006-60.652005االولذكرعراقًحمٌد رشٌد احسانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد65

2006-60.622005االولذكرعراقًقدوري فخري بهاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد66

2006-59.432005الثانًذكرعراقًنافع خالد أوسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد67

2006-59.382005الثانًذكرعراقًحمٌد محمد سعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد68

2006-59.192005االولذكرعراقًحمٌد عامر فاروقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد69

2006-58.792005االولذكرعراقًخضٌر زهٌر ومٌضالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد70

2006-58.442005الثانًذكرعراقًمالود مبارك خالدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد71

2006-58.332005الثانًذكرعراقًعلً حسٌن ٌاسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2006-57.62005االولذكرعراقًسلطان الرزاق عبد ضفافالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد73

2006-57.562005الثانًذكرعراقًداود نعمان احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد74

2006-54.112005الثانًذكرعراقًجبٌر الرزاق عبد العزٌز عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد75


