
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2000-95.261999اولانثىعراقٌةسعٌد الحمٌد عبد رناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2000-95.251999اولانثىعراقٌةطه ٌاسٌن شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2000-89.741999اولانثىسورٌةالخالد سلٌمان سمٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2000-89.711999اولانثىعراقٌةشاكر خلٌل شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2000-88.831999اولذكرعراقًعبٌد مجٌد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2000-88.691999اولانثىعراقٌةاحمد مصطفى انوارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2000-88.521999اولذكرعراقًمحمد خلٌل اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2000-87.951999اولانثىعراقٌةحسٌن احمد فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2000-87.641999اولذكرعراقًتركً عودة محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2000-86.371999اولذكرعراقًمحمد قربانً سامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2000-85.981999اولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل هندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2000-85.641999اولانثىعراقٌةناجً علً بٌداءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2000-85.631999اولذكرعراقًالشهٌد عبد حسٌن بسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2000-85.581999اولانثىعراقٌةاسعد محمد اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2000-85.441999اولانثىعراقٌةمحمد فاضل شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2000-85.11999اولذكرعراقًمحمد حسن طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2000-84.881999اولانثىعراقٌةصدٌق صمٌم رناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2000-84.831999اولذكرعراقًهللا عبد احسان نصٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2000-84.61999اولذكرعراقًمطلك عٌاش مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2000-84.511999اولذكرعراقًهوٌدي عبد حنطًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2000-84.51999اولانثىعراقٌةالستار عبد ولٌد هندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2000-84.241999اولانثىعراقٌةحماد مدٌح رغدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2000-84.191999اولذكرعراقًالرزاق عبد الوهاب عبد عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2000-841999اولذكرعراقًوفٌق رضا علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24



التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2000-83.821999اولانثىعراقٌةحمٌد علً شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2000-83.691999اولذكرعراقًخلٌل اكرم حاتمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2000-83.431999اولذكرعراقًحسٌن شرقً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2000-83.141999اولذكرعراقًالقادر عبد صالح مفازالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2000-82.961999اولانثىعراقٌةعباس فاضل صبٌحةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2000-82.761999اولانثىعراقٌةمحمود حامد عذراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2000-82.671999اولذكرعراقًمزعل خضٌر عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2000-81.971999اولانثىعراقٌةقاسم فاروق بانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2000-81.741999اولانثىعراقٌةمحمد فاضل اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2000-81.171999اولذكرعراقًفرحان عبد انور صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2000-81.121999اولانثىعراقٌةرستم الحسٌن عبد لقاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

2000-80.841999اولذكرعراقًمصلح احمد شهابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

2000-80.451999اولذكرعراقًجبر شعالن رونسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

2000-80.291999اولانثىسورٌةدروٌش محمد احمد امٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

2000-80.121999اولانثىعراقٌةقادر عادل نسرٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

2000-79.941999اولانثىعراقٌةسعد كرٌم برشنكالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

2000-79.821999اولانثىعراقٌةالفتاح عبد اسٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

2000-79.611999اولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل شذىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

2000-79.51999اولذكرعراقًوهٌب الكرٌم عبد غٌاثالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

2000-79.381999اولانثىعراقٌةالستار عبد ولٌد نوراالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

2000-79.361999اولذكرعراقًمحمود ٌعقوب حبٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

2000-79.211999اولانثىعراقٌةهللا عبد صبحً بٌداءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

2000-79.111999اولذكرعراقًصالح الرحمن عبد ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

2000-78.961999اولانثىعراقٌةرشٌد قٌس رونقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2000-78.721999اولذكرعراقًمفتوح مبارك جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

2000-78.561999اولذكرعراقًنصٌف صباح مرزوقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

2000-78.221999اولانثىعراقٌةالرضا عبد محمد عماد عبٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

2000-77.511999اولذكرعراقًحبٌب محمد جاسم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

2000-77.361999ثانًذكرعراقًداود محمود الباسط عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

2000-77.331999اولانثىعراقٌةعونً جواد مهاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

2000-77.331999ثانًانثىعراقٌةعونً جواد سهادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

2000-77.21999اولانثىعراقٌةسعود بدر زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

2000-77.111999اولذكرعراقًسلمان محمود كمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

2000-77.081999اولذكرعراقًابراهٌم خلٌفة الجبار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

2000-77.051999اولذكرعراقًخلٌل سعٌد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

2000-76.821999اولانثىعراقٌةجبر كامل شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

2000-76.561999اولذكرعراقًجاسم عباس محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

2000-76.091999اولذكرعراقًالغفور عبد عدنان مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

2000-75.951999اولذكرعراقًشعٌل الرضا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

2000-75.841999اولانثىعراقٌةحسن فلٌح لمٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

2000-75.831999اولذكرعراقًجلوب اسماعٌل عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

2000-75.611999اولذكرعراقًمرهش محمود اسعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

2000-75.531999اولذكرعراقًحمد الوهاب عبد اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

2000-75.411999اولانثىعراقٌةكاظم مزهر زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

2000-75.311999اولذكرعراقًحسٌن عباس فوزيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

2000-75.051999اولذكرعراقًخلف الكرٌم عبد حازمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

2000-75.031999اولذكرعراقًفارس جمعة وسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

2000-74.891999اولذكرعراقًمجبل حمٌد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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2000-74.831999اولذكرعراقًكردي حمٌد فؤادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

2000-74.231999اولذكرعراقًحمٌد ٌاسٌن احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

2000-74.231999ثانًذكرعراقًٌاسٌن حمٌد ماجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

2000-74.191999ثانًذكرعراقًعبد الوهاب عبد عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

2000-74.081999اولذكرعراقًعلً حسٌن مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

2000-73.921999اولانثىعراقٌةجاسم طارق افراحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

2000-73.891999اولانثىعراقٌةصالح مهدي نادٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

2000-73.521999اولانثىعراقٌةجبر ازعٌبل احالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

2000-73.461999اولذكرعراقًالرزاق عبد رٌاض منذرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

2000-73.361999اولذكرعراقًحمد اسماعٌل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

2000-73.311999اولذكرعراقًسعٌد محمد طارق ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

2000-73.261999اولذكرعراقًصالح ابراهٌم عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

2000-73.191999اولذكرعراقًلطٌف صالح الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

2000-72.611999اولذكرعراقًعلً العزٌز عبد عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

2000-72.591999اولانثىعراقٌةحسٌن خلف زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

2000-72.361999ثانًذكرعراقًكاظم علً عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

2000-72.291999اولذكرعراقًشعٌل الرضا عبد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

2000-72.211999اولانثىعراقٌةعلوان مجبل شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

2000-72.161999ثانًانثىعراقٌةصالح حسٌن زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

2000-72.131999ثانًذكرعراقًالنبً عبد نعمان محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

2000-72.031999اولانثىعراقٌةصالح علً هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

2000-71.981999اولذكرعراقًالغفار عبد شوقً ارشدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

2000-71.71999اولذكرعراقًابراهٌم فٌصل قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

2000-71.661999اولانثىعراقٌةاحمد شهاب غصونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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2000-71.461999اولانثىعراقٌةمحمد ناطق فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

2000-71.211999اولذكرعراقًمحمود عمر القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

2000-71.111999اولانثىعراقٌةعبد هللا عطا شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

2000-71.071999اولذكرعراقًجرص الصاحب عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

2000-70.841999ثانًذكرعراقًلفته معروف ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

2000-70.741999اولذكرعراقًهللا عبد احمد الرزاق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

2000-70.721999اولانثىعراقٌةهادي حسن مالكالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

2000-70.631999اولانثىعراقٌةعلً الوهاب عبد عامرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

2000-70.621999اولذكرعراقًاحمد فارس محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

2000-70.521999اولذكرعراقًالرزاق عبد الباسط عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

2000-70.521999اولذكرعراقًمحمد احمد الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

2000-70.421999اولذكرعراقًعزٌز جبار طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

2000-70.381999اولذكرعراقًمحمد محمود زٌانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

2000-70.361999اولذكرعراقًهللا عبد محمد مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

2000-70.281999اولانثىعراقٌةمحمد جاسم شروقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

2000-70.231999اولذكرعراقًصالح جاسم مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

2000-70.191999اولذكرعراقًعلً حسٌن احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

2000-70.071999اولذكرعراقًفارس كٌطان محسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

2000-69.971999اولانثىعراقٌةنجم صباح انتصارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

2000-69.891999اولذكرعراقًرحٌم احمد هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

2000-69.891999ثانًانثىعراقٌةمحمد احمد االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

2000-69.71999اولانثىعراقٌةخلوصً صفاء شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

2000-69.591999اولانثىعراقٌةحسن غضبان نسرٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

2000-69.551999اولانثىعراقٌةطه محمد مهاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120
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2000-69.531999اولذكرعراقًالقادر عبد كامل عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

2000-69.531999اولذكرعراقًاحمد محمد قحطانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

2000-69.421999اولذكرعراقًرشٌد احمد خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

2000-69.191999اولانثىعراقٌةعبد ماجد وجدانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

2000-69.011999اولانثىعراقٌةمحسن كامل زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

2000-68.831999اولذكرعراقًجاسم حسٌن ثامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

2000-68.711999اولذكرعراقًخضٌر القادر عبد اٌمنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

2000-68.621999اولذكرعراقًثجٌل الزم عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

2000-68.361999اولذكرعراقًالكرٌم عبد محمد لؤيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

2000-68.31999اولذكرعراقًمحسن فؤاد عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

2000-68.271999اولذكرعراقًكاظم عدنان محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

2000-68.241999اولذكرعراقًموسى وٌس احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

2000-68.191999اولانثىعراقٌةحسٌن احمد شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

2000-68.181999اولانثىعراقٌةفاضل ٌحٌى سندسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

2000-68.181999اولذكرعراقًحسن عبود سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135

2000-68.131999ثانًذكرعراقًالرزاق عبد رجب احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد136

2000-68.081999اولذكرعراقًعبد متعب ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد137

2000-68.071999اولذكرعراقًعطوف فرج حازمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد138

2000-67.951999اولذكرعراقًمحمد خلف ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد139

2000-67.881999اولذكرعراقًماهر محمد انسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد140

2000-67.861999اولانثىعراقٌةرضا محمد براءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد141

2000-67.841999اولذكرعراقًعبٌد اسعد صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد142

2000-67.681999اولذكرعراقًالحلٌم عبد رائدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد143

2000-67.571999اولانثىعراقٌةمحسن عباس هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد144
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2000-67.491999اولذكرعراقًهللا عبد محمد ظافرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد145

2000-67.471999اولذكرعراقًسعٌد محمد غازي احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد146

2000-67.451999اولذكرعراقًكرٌم المجٌد عبد اوسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد147

2000-67.381999اولذكرعراقًحسن سعٌد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد148

2000-67.31999ثانًذكرعراقًحسٌن علً حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد149

2000-67.291999اولانثىعراقٌةكاظم ناصر امٌرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد150

2000-67.291999اولذكرعراقًحسٌن احمد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد151

2000-67.231999اولذكرعراقًمهدي عبٌد اركانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد152

2000-67.211999ثانًذكرمالٌزيالٌا بن االنام سٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد153

2000-67.111999اولانثىعراقٌةمحسن الكاظم عبد مٌسونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد154

2000-67.111999ثانًذكرعراقًكاظم عبد خٌونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد155

2000-66.91999اولانثىعراقٌةصباح عباس سهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد156

2000-66.891999اولذكرعراقًبدٌوي حمادي سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد157

2000-66.691999ثانًذكرعراقًحبٌب محمد حبٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد158

2000-66.681999اولذكرعراقًحمٌد الدٌن عز احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد159

2000-66.641999ثانًذكرعراقًحسٌن علً عباس علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد160

2000-66.561999اولذكرعراقًالعابدٌن زٌن الدٌن نور احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد161

2000-66.281999ثانًذكرعراقًعباس صلٌبً هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد162

2000-66.181999اولذكرعراقًجاسم الحمٌد عبد المجٌد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد163

2000-65.991999اولذكرعراقًحردان مشحن عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد164

2000-65.911999اولذكرعراقًجاسم هللا عبد بهاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد165

2000-65.91999اولذكرعراقًابراهٌم حكمت محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد166

2000-65.781999اولذكرعراقًخلف زٌدان مٌثاقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد167

2000-65.781999ثانًانثىعراقٌةخلف زٌدان حنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد168
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2000-65.751999اولذكرعراقًامٌن محمد فؤاد واثقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد169

2000-65.741999اولذكرعراقًمولود احمد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد170

2000-65.731999اولذكرعراقًلطٌف هللا عبد عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد171

2000-65.711999اولانثىعراقٌةحمٌد شكر سهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد172

2000-65.651999ثانًذكرعراقًمحمد خلف ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد173

2000-65.451999ثانًانثىعراقٌةهللا عبد رسول تباركالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد174

2000-65.41999اولذكرعراقًعبٌد ضاري احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد175

2000-65.361999اولانثىعراقٌةمطلك شٌحان بشرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد176

2000-65.331999اولذكرعراقًفخري وسام احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد177

2000-65.231999اولذكرعراقًعلً حسٌن عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد178

2000-65.151999اولذكرعراقًماجد كمال الحكٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد179

2000-64.751999اولانثىعراقٌةٌاسٌن جاسم بٌداءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد180

2000-64.651999ثانًانثىعراقٌةكاظم وهاب بانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد181

2000-64.651999ثانًانثىعراقٌةٌاسٌن جاسم شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد182

2000-64.641999ثانًذكرعراقًهالل ساهً خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد183

2000-64.561999اولذكرعراقًمحمد احمد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد184

2000-64.441999اولذكرعراقًحسن سلٌمان عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد185

2000-64.421999ثانًذكرعراقًناٌف اسماعٌل نٌسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد186

2000-64.381999اولذكرعراقًهللا عبد الدٌن سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد187

2000-64.31999اولذكرمالٌزيهللا انعام محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد188

2000-64.251999اولذكرعراقًخلف شالش فهدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد189

2000-64.091999اولذكرعراقًعلً احمد عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد190

2000-64.071999اولذكرعراقًلهٌب شعالنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد191

2000-64.061999اولذكرعراقًخلف جادر وسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد192
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2000-64.031999اولذكرعراقًمحمد مزبان بدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد193

2000-64.021999اولانثىعراقٌةحمداوي كرٌم اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد194

2000-63.721999اولانثىعراقٌةاحمد محمود انماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد195

2000-63.581999اولانثىعراقٌةعبد حنفوش فردوسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد196

2000-63.521999اولذكرعراقًالرحمن عبد خورشٌد فؤادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد197

2000-63.41999اولذكرعراقًمحمد قاسم نسٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد198

2000-63.31999ثانًذكرعراقًماجد قاسم هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد199

2000-63.211999اولذكرعراقًفرحان انورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد200

2000-62.981999اولذكرعراقًفرٌح خالد تمامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد201

2000-62.931999اولذكرعراقًدروٌش مهدي فنرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد202

2000-62.891999ثانًذكرعراقًعبود مقداد صهٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد203

2000-62.81999اولانثىعراقٌةسرحان كٌالن سهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد204

2000-62.641999اولذكرعراقًصالح خضر سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد205

2000-62.641999ثانًذكرعراقًصالح خضٌر سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد206

2000-62.621999ثانًذكرعراقًمحمود جاسم عارفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد207

2000-62.591999اولانثىعراقٌةطه ابراهٌم نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد208

2000-62.311999اولذكرعراقًصالح ناظم اوسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد209

2000-62.271999اولانثىعراقٌةعلً عبد خلٌفة هندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد210

2000-62.171999اولانثىعراقٌةحافظ الجبار عبد ازدهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد211

2000-62.161999ثانًذكرعراقًابراهٌم ضٌاء محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد212

2000-62.151999اولذكرعراقًحمد ماجد محًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد213

2000-62.151999ثانًانثىعراقٌةمحمد ماجد سجىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد214

2000-62.051999ثانًذكرعراقًطه ابراهٌم نورسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد215

2000-61.941999اولذكرعراقًثابت رٌاض ثائرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد216



التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2000-61.91999اولذكرعراقًطالل هادي ماجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد217

2000-61.871999اولذكرعراقًرحٌم جمعة سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد218

2000-61.811999ثانًانثىعراقٌةشكر دهام زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد219

2000-61.731999ثانًذكرعراقًعلً حقً حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد220

2000-61.721999ثانًذكرعراقًمدنً علً حافظالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد221

2000-61.661999ثانًذكرعراقًحمادي اسود احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد222

2000-61.611999اولذكرعراقًعلً فاضل محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد223

2000-61.571999ثانًذكرعراقًعلً رشٌد قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد224

2000-61.441999ثانًذكرعراقًتوفٌق غنً عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد225

2000-61.311999اولذكرعراقًعبد فرحان منصورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد226

2000-61.191999اولانثىعراقٌةحسٌن محمد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد227

2000-61.11999ثانًذكرعراقًمحمود علً ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد228

2000-60.911999اولذكرعراقًمحٌسن هللا عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد229

2000-60.911999ثانًذكرعراقًحسن صباح نوريالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد230

2000-60.821999اولذكرعراقًٌوسف عبد حسن فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد231

2000-60.741999ثانًذكرعراقًالستار عبد فؤاد فاروقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد232

2000-60.651999ثانًذكرعراقًناٌف ابراهٌم الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد233

2000-60.531999اولانثىعراقٌةجبار عٌسى نضالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد234

2000-60.331999ثانًذكرعراقًحمٌد حاتم زٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد235

2000-60.181999اولذكرعراقًاحمد سعد فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد236

2000-60.181999اولذكرعراقًجوٌر احمد سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد237

2000-59.881999اولذكرعراقًجاسم نصٌف محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد238

2000-59.791999ثانًذكرعراقًعلً نصر مصعبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد239

2000-59.781999ثانًذكرعراقًاللطٌف عبد الجبار عبد وهادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد240
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2000-59.711999اولذكرعراقًمهبول حمٌد خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد241

2000-59.651999ثانًذكرعراقًمحمد الجبار عبد خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد242

2000-59.581999ثانًانثىعراقٌةاسماعٌل مثنى خنساءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد243

2000-59.571999ثانًانثىعراقٌةحزوم خضٌر انتصارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد244

2000-59.521999ثانًذكرعراقًحسن احمد ماجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد245

2000-59.521999ثانًذكرعراقًمحمد جاسم غزوانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد246

2000-59.491999ثانًذكرعراقًحمٌد كرٌم حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد247

2000-59.461999ثانًذكرعراقًعبٌد محسن حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد248

2000-59,471999ثانًذكرعراقًحسن احمد دلشادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد249

2000-58.761999ثانًانثىعراقٌةسلمان داود رجاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد250

2000-58.651999ثانًذكرعراقًمحمد طالب مشتاقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد251

2000-58.551999ثانًذكرعراقًحمادي محسن صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد252

2000-58.21999ثانًذكرعراقًحمٌد كاملالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد253

2000-58.131999ثانًذكرعراقًثامر عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد254

2000-57.761999ثانًذكرعراقًصالح احمد شهابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد255

2000-57.61999ثانًذكرعراقًصالح عٌد طاهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد256

2000-57.581999ثانًذكرعراقًرشٌد حمٌد وهرانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد257

2000-57.261999ثانًذكرعراقًمحمد فاروق محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد258

2000-56.791999ثانًذكرعراقًشعبان حسن فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد259

2000-55.931999ثانًذكرعراقًنعٌمه جاسم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد259


