
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1993-92.561992اولذكرفلسطٌنًستٌن رجا محمد هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

1993-92.381992اولذكرعراقًابراهٌم اكرم اوسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

1993-89.641992اولانثىعراقٌةزٌد عبد مائدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

1993-89.571992اولانثىعراقٌةاحمد شهاب فاتنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

1993-88.731992اولذكرعراقًحمٌد صالح حاجًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

1993-87.541992اولانثىعراقٌةحسٌن علً اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

1993-86.981992اولانثىعراقٌةهللا عبد جاسم حمدٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

1993-861992اولذكرعراقًمحمد الكرٌم عبد حسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

1993-85.971992اولذكرعراقًالرحمن عبد الكرٌم عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

1993-85.81992اولذكرعراقًالمنعم عبد هللا عبد لواءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

1993-85.531992اولذكرعراقًعبود جاسم احمد حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

1993-85.521992اولذكراردنًحمدان محمود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

1993-85.361992اولذكرعراقًالدٌن سٌف مصطفى نزارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

1993-84.411992ثانًذكرعراقًمحمد محمود شاكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

1993-84.381992اولانثىعراقٌةهللا عبد عدنان منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

1993-84.371992اولذكرعراقًسالمة سالم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

1993-83.771992اولذكرعراقًموسى سالم داودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

1993-83.771992اولذكرعراقًٌوسف محمد هاشمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

1993-83.71992اولذكرعراقًاسالم علً ادرٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

1993-83.591992اولذكرعراقًشاكر الدٌن ضٌاء احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

1993-83.091992اولذكرعراقًمسعود حسن عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

1993-82.921992ثانًانثىعراقٌةمحمد ناصر منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

1993-82.91992اولذكرعراقًاحمد سعٌد حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

1993-82.611992ثانًانثىعراقٌةولً ابراهٌم جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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1993-82.411992اولذكراردنًمحمد علً سامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

1993-82.281992اولذكرعراقًهللا عد رمضان رائدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

1993-82.021992اولذكرعراقًعطٌة خضٌر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

1993-80.711992اولذكرعراقًرشٌد محمود نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

1993-80.061992اولذكرعراقًجمٌل علً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

1993-79.941992اولذكرعراقًسعٌد حمٌد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

1993-79.661992اولذكراردنًاحمد ابراهٌم باللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

1993-79.431992اولذكرعراقًالواعً سلٌمان هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

1993-79.321992اولذكرعراقًاسماعٌل محمد عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

1993-79.111992اولذكرعراقًحسٌن الرحمن عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

1993-78.851992اولذكرعراقًعلً حسن محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

1993-78.751992اولذكرعراقًمصطفى القادر عبد سامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

1993-78.611992اولذكرعراقًجاسم عالوي ناجحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

1993-78.421992اولانثىعراقٌةموسى سامً سندسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

1993-78.271992اولذكرعراقًحسٌن جاسم الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

1993-78.191992اولانثىعراقٌةكاطع طالب اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

1993-78.141992ثانًذكرعراقًهللا عبد الدٌن نزهانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

1993-77.911992اولذكرعراقًالقادر عبد الدٌن عز القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

1993-77.911992اولذكرعراقًالقادر عبد فتاح بشٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

1993-77.41992اولانثىعراقٌةانجاد حمد بشرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

1993-77.31992اولذكرعراقًخورشٌد محمد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

1993-77.041992اولذكرعراقًمهاوش علً الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

1993-76.831992اولذكرعراقًعمر علً حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

1993-76.621992اولذكرعراقًرسول هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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1993-76.511992اولذكرعراقًاحمد شكر قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

1993-76.481992ثانًذكرعراقًعلً نوري مظهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

1993-76.061992اولانثىعراقٌةمجٌد عادل مهاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

1993-76.061992اولذكرعراقًمجٌد عادل حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

1993-75.91992اولذكرعراقًثامر محمد سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

1993-75.811992اولذكرعراقًجواد مخلف عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

1993-75.611992اولذكرعراقًحمٌد رشٌد الرزاق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

1993-75.321992اولذكرعراقًحسٌن محمد عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

1993-75.291992اولذكرعراقًحسن محمد سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

1993-75.241992اولذكرعراقًسعٌد ٌوسف صادقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

1993-75.171992اولذكرعراقًاحمد حسن اركانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

1993-75.041992اولذكرعراقًاحمد ابراهٌم باسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

1993-74.981992اولانثىعراقٌةحبٌب سعٌد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

1993-74.81992اولذكراندنوسًرومالً الحاج بن سانوسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

1993-74.411992اولذكرعراقًحسن كاظم صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

1993-74.311992اولذكرعراقًجاسم الجبار عبد عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

1993-74.211992ثانًذكرعراقًدرب دحام سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

1993-74.081992اولانثىعراقٌةمال فرج سلٌمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

1993-73.931992اولذكرعراقًعلً حسن اٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

1993-73.71992اولذكرعراقًداود محمد طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

1993-73.661992اولذكرعراقًسلٌم داود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

1993-73.641992اولذكرعراقًمحمد قاسم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

1993-73.571992اولذكرعراقًحسن هللا عبد انورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

1993-73.021992اولذكرعراقًحسٌن رداد حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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1993-72.951992ثانًذكرعراقًابراهٌم خلٌل حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

1993-72.921992ثانًذكرعراقًعلً محمد صادق حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

1993-72.551992ثانًذكرعراقًحسٌن ابراهٌم الدٌن صفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

1993-72.511992اولانثىعراقٌةفارس علً ابتسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

1993-72.491992اولذكرعراقًسعٌد فاتح ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

1993-72.481992اولذكرعراقًاحمد صدٌق ادرٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

1993-72.281992اولذكرعراقًالرحمن عبد محمد عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

1993-72.271992ثانًذكرعراقًجمعة صالح مؤٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

1993-72.181992اولذكرعراقًهللا عبد محمد ابراهٌم انسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

1993-72.011992اولذكرعراقًمحً ٌونس خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

1993-71.841992ثانًذكرعراقًكاظم راضً علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

1993-71.631992ثانًانثىعراقٌةفتحً اسماعٌل خٌرٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

1993-71.421992اولانثىعراقٌةحبٌب رشٌد وسناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

1993-70.981992اولذكرعراقًجاسم مزهر سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

1993-70.951992اولذكرعراقًمحمد قاسم ظافرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

1993-70.851992اولذكرعراقًفضل عباس كرٌم رٌاضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

1993-70.751992اولانثىعراقٌةحسٌن محً خٌرٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

1993-70.641992اولذكرعراقًمحمد علً مهديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

1993-70.581992اولذكرعراقًاحمد محمد شعبانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

1993-70.571992اولذكرعراقًامٌن محمد زكًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

1993-70.491992ثانًذكرعراقًالخالق عبد محمد الرضا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

1993-70.411992اولذكرعراقًخمٌس علً حبٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

1993-70.411992ثانًذكرعراقًمحمد مجٌد رضوانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

1993-70.291992اولذكرعراقًابراهٌم اٌوب محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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1993-69.961992اولذكرعراقًفارس طه محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

1993-69.961992اولذكرعراقًفارس طه محمد طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

1993-69.921992اولذكرعراقًالحسن عبد الملك عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

1993-69.611992اولذكرعراقًسلٌم فتاح علً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

1993-69.571992اولذكرعراقًاسماعٌل الرحمن عبد فرستالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

1993-69.371992اولذكرعراقًحسٌن الغفار عبد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

1993-69.341992اولذكرعراقًجواد خلٌل الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

1993-69.251992اولذكرعراقًاحمد عبد قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

1993-69.111992ثانًذكرعراقًالنبً عبد جواد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

1993-691992ثانًذكرعراقًحسٌن عزٌز احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

1993-68.881992اولذكرعراقًسرحان جدوع محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

1993-68.81992اولذكرعراقًمحمد خلف زٌدانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

1993-68.81992ثانًذكرعراقًلغط صٌوان الغنً عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

1993-68.751992اولانثىعراقٌةهللا عبد فاروق منالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

1993-68.751992اولذكرعراقًهللا عبد فاروق نضالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

1993-68.751992اولذكرعراقًخطٌشان سمٌو خلدونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

1993-68.631992اولذكرعراقًبالشٌخ قادر داراالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

1993-68.631992اولذكرعراقًعلً صالح حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

1993-68.351992اولذكرعراقًفٌاض علً سعديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

1993-68.281992اولذكرعراقًحمه عمر كامرانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

1993-68.281992ثانًذكرعراقًكاظم عبٌد حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

1993-68.251992اولانثىعراقٌةفارس مظلوم هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

1993-68.181992ثانًذكرعراقًهادي مسلم عقٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

1993-67.981992اولانثىعراقٌةمجٌد حسن نوالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120
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1993-67.961992اولذكرعراقًحمود عبد معنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

1993-67.921992اولانثىعراقٌةعلً حسٌن هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

1993-67.921992اولذكرعراقًشهاب محمد حقًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

1993-67.631992اولذكرعراقًعلً منصور علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

1993-67.521992اولذكرعراقًمحمد جاسم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

1993-67.481992اولذكرعراقًحمد زٌران شاكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

1993-67.441992اولذكرعراقًجاسم هاتف عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

1993-67.061992ثانًذكرعراقًصالح علً طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

1993-66.991992اولذكرعراقًخلف صالح عٌسىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

1993-66.861992اولذكرعراقًحسٌن هللا حسب محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

1993-66.81992اولذكرعراقًحازم ابراهٌم ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

1993-66.731992اولذكرعراقًمصطفى شكر ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

1993-66.661992اولذكرعراقًعلً دحام خمٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

1993-66.61992ثانًذكرعراقًجاسم محً عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

1993-66.561992ثانًذكرعراقًعلٌوي عٌسى حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135

1993-66.471992اولذكرعراقًاحمد جالل اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد136
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1993-65.891992اولذكرعراقًفٌاض اسماعٌل حقًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد144



التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت
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1993-64.221992ثانًذكرعراقًامٌن برهان فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد160

1993-64.161992اولانثىعراقٌةفالح االمٌر عبد فوزٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد161

1993-64.051992اولذكرعراقًسلمان محمد قصًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد162

1993-64.041992اولذكرعراقًعلً محمد صابر فرهادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد163

1993-63.681992اولذكرعراقًجمعة قادر زهٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد164
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1993-61.961992اولذكرعراقًاحمد سلٌمان حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد189

1993-61.881992اولذكرعراقًداود سلمان احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد190
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