
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2008-92.942007االولانثىعراقٌةهللا عبد طه شذىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد1

2008-89.562007االولانثىعراقٌةكاظم صادق علٌاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد2

2008-86.552007االولانثىعراقٌةحكمت ولٌد حنانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد3

2008-86.432007االولانثىعراقٌةحسٌن عباس علٌاءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد4

2008-83.392007االولانثىعراقٌةعواد محمد امنةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد5

2008-80.512007االولذكرعراقًخلف جمعة فراسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد6

2008-78.962007االولذكرعراقًالدٌن صالح ٌشارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد7

2008-76.412007االولذكرعراقًعلوان احمد حمادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد8

2008-76.12007االولانثىعراقٌةحمودي نوري اٌناسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد9

2008-75.672007االولذكرعراقًجاسم نصٌف لطٌفالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد10

2008-73.522007االولذكرعراقًخلف ثاٌر حسٌنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد11

2008-73.342007االولذكرعراقًلطٌف اسماعٌل ٌاسرالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد12

2008-72.82007االولانثىعراقٌةعرنوص حمٌد نادٌةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد13

2008-68.472007االولانثىعراقٌةعلً حسن اسراءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد14

2008-67.922007االولانثىعراقٌةوهٌب هللا عبد اسراءالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد15

2008-67.022007االولذكرعراقًعلوان الحمٌد عبد مازنالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد16

2008-65.742007الثانًانثىعراقٌةعلوان جبار انفالالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد17

2008-65.482007االولذكرعراقًمحمد ابراهٌم كاظمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد18

2008-64.912007االولذكرعراقًعمار محمد نوفلالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد19

2008-64.432007االولذكرعراقًالحمٌد عبد عمر خطابالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد20

2008-64.392007الثانًذكرعراقًكاظم جواد مهندالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد21

2008-63.592007الثانًذكرعراقًمحمود سامً مهندالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد22

2008-63.562007االولذكرعراقًجاسم زمان علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد23

2008-63.452007االولذكرعراقًحسٌن حامد قاسمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2008-63.022007االولذكرعراقًعبد حمٌد ابراهٌمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد25

2008-62.992007االولذكرعراقًحداد هللا عبد ابراهٌمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد26

2008-62.842007الثانًذكرعراقًحسٌن طه احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد27

2008-62.032007الثانًانثىعراقٌةبرٌسم عبد اشواقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد28

2008-61.972007الثانًذكرعراقًغنام ابراهٌم فوازالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد29

2008-61.742007الثانًذكرعراقًعلٌوي عٌسى هاللالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد30

2008-61.642007االولذكرعراقًعبد نجم زٌدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد31

2008-61.242007الثانًذكرعراقًبطً اسماعٌل نبهانالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد32

2008-60.992007الثانًذكرعراقًحمادة صبحً عصامالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد33

2008-60.762007االولذكرعراقًرشٌد الرحمن عبد علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد34

2008-60.762007االولذكرعراقًمحمد ٌوسف ٌعقوبالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد35

2008-60.242007الثانًانثىعراقٌةعلوان هاشم منالالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد36

2008-60.142007الثانًذكرعراقًسعٌد الغنً عبد الوهاب عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد37

2008-59.842007الثانًذكرعراقًمحرب فندي عمارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد38

2008-59.332007االولذكرعراقًفٌاض اسماعٌل سعدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد39

2008-58.92007االولانثىعراقٌةطه حاتم دانٌةالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد40

2008-58.772007االولذكرعراقًمحمود خلف صادقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد41

2008-58.682007االولانثىعراقٌةالحمٌد عبد رافد هدىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد42

2008-58.682007الثانًذكرعراقًالوهاب عبد مثنى القادر عبدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد43

2008-58.452007الثانًذكرعراقًرجب احمد واثقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد44

2008-57.252007الثانًذكرعراقًمحمد قاسم علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد45

2008-57.112007الثانًذكرعراقًمحسن شوكت محمودالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد46

2008-56.982007الثانًذكرعراقًسلمان نعٌم علًالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد47

2008-56.362007الثانًانثىعراقٌةابراهٌم عماد نورالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2008-56.042007االولذكرعراقًفٌاض عبد صباحالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد49

2008-55.682007الثانًذكرعراقًعداي فزع احمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد50

2008-55.022007الثانًذكرعراقًمحمود شكر عمارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد51

2008-54.542007الثانًذكرعراقًمجٌد ٌاسٌن محمدالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد52

2008-54.442007الثانًذكرعراقًٌاسٌن احمد جاسمالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد53

2008-54.292007الثانًذكرعراقًمدهر محمد مصطفىالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد54

2008-54.232007الثالثذكرعراقًمحمد مخلف عمارالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد55

2008-53.632007الثانًذكرعراقًمحمد خمٌس فراسالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد56

2008-52.852007الثانًذكرعراقًهللا عبد احمد طارقالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد57

2008-52.82007الثانًذكرعراقًفٌاض محمد اٌادالدٌن أصولاإلسالمٌة العلومبغداد58


