
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2001-962000اولذكرعراقًعلً رشٌد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2001-94.072000اولانثىعراقٌةهللا عبد عدنان هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2001-93.072000اولانثىعراقٌةعلً محمد رٌزانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2001-92.32000اولانثىعراقٌةعباس حسن حنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2001-90.452000اولاغا محمد ئاواتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2001-89.422000اولذكرعراقًلفته معروف عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2001-88.722000اولذكرعراقًكرٌم حمه فائق هٌواالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2001-88.172000اولانثىعراقٌةعبٌد سٌد شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2001-87.632000اولذكرعراقًاحمد نوري نٌازالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2001-86.662000اولانثىعراقٌةخٌري محمد اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2001-86.182000اولذكرعراقًامٌن حمه عثمان الملك عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2001-86.122000اولذكرعراقًصالح ابراهٌم صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2001-85.962000اولانثىعراقٌةرضا صالح ارٌجالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2001-85.52000اولانثىعراقٌةعٌسى حسٌن االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2001-85.42000اولانثىعراقٌةاحمد موفق رقٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2001-84.522000اولذكرعراقًحبٌب مخٌف نذٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2001-84.392000اولانثىعراقٌةرسن كامل فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2001-84.222000اولذكرعراقًعلً محمود آزادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2001-84.092000اولانثىعراقٌةناٌل صفوك رشاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2001-84.062000اولذكرعراقًعمران محمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2001-83.542000اولذكرعراقًحمد هللا فتح هللا خٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2001-83.452000اولذكرعراقًاسماعٌل حمزة الدٌن ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2001-83.272000اولذكرعراقًمحمد عمر رازكارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2001-83.182000اولذكرعراقًطاهر ٌاسٌن آزادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24



التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2001-83.132000اولذكرعراقًصالح محمد هورمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2001-82.882000اولانثىعراقٌةحسن فلٌح رونقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2001-82.812000اولانثىعراقٌةجاسم خضٌر رناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2001-82.572000اولذكرعراقًثابت حسن احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2001-82.542000اولذكرعراقًحسٌن محمد كرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2001-82.092000اولذكرعراقًحسٌن وادي الدٌن نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2001-81.412000اولذكرعراقًزغٌر ٌوسف عكابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2001-81.392000اولذكرعراقًاٌوب اللطٌف عبد ٌقظانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2001-81.082000اولذكرعراقًذٌاب حامد القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2001-80.182000اولذكرعراقًحمٌد الرحمن عبد عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2001-80.162000اولذكرعراقًالرحمن عبد محمود هاشمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

2001-80.042000اولذكرعراقًالحمٌد عبد خضٌر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

2001-79.962000اولذكرعراقًالعزٌز عبد عمر اركانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

2001-79.642000اولانثىعراقٌةعباس طارق مٌسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

2001-79.052000اولانثىعراقٌةالرضا عبد حسٌن االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

2001-78.912000اولذكرعراقًعلً محمد سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

2001-78.882000اولانثىعراقٌةعبد هاشم جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

2001-78.82000اولانثىعراقٌةجاسم غانم اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

2001-78.662000اولانثىعراقٌةناٌف ناظم مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

2001-78.542000اولذكرعراقًحبٌب هللا نصر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

2001-78.532000اولانثىعراقٌةناصر خلف لٌلىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

2001-78.132000اولانثىعراقٌةعلوان مجبل هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

2001-78.042000اولذكرعراقًصالح خلف جمٌل علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

2001-77.712000اولانثىعراقٌةصالح حمه حسن هٌفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2001-77.692000اولانثىعراقٌةعباس خضٌر مهاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

2001-77.362000اولذكرعراقًحسن غانم حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

2001-77.322000اولذكرعراقًصالح الخالق عبد رافدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

2001-77.312000اولذكرعراقًمحمد ابراهٌم عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

2001-77.32000اولانثىعراقٌةداود السالم عبد ارسالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

2001-77.292000اولذكرعراقًحسٌن علً عبد رٌاضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

2001-77.272000اولذكرعراقًٌوسف خلف اٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

2001-76.832000اولذكرعراقًجمعة عودة الحكٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

2001-76.812000اولذكرعراقًمرار مناع مصعبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

2001-76.682000اولانثىعراقٌةهوٌر حمودي عذراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

2001-76.662000اولذكرعراقًخمٌس علً سامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

2001-76.612000اولذكرعراقًعاكول كاظم اسعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

2001-76.352000اولذكرعراقًمحمد مهدي اٌسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

2001-76.32000اولذكرعراقًصباح عبد ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

2001-76.192000اولذكراردنًمحمد صبري خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

2001-75.932000اولانثىعراقٌةداود احمد ابتهالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

2001-75.762000اولذكرعراقًحسٌن محمد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

2001-75.642000اولانثىعراقٌةنافع محمد لمىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

2001-75.572000اولذكرعراقًثمٌل محمد حازمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

2001-75.312000اولانثىعراقٌةدلو احمد نسرٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

2001-75.262000اولذكرعراقًسلوم محمود نٌكلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

2001-74.912000اولذكرعراقًرمضان محمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

2001-74.852000ثانًانثىعراقٌةنجم رعد سناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

2001-74.812000اولذكرعراقًاسماعٌل الدٌن نجم اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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2001-74.762000اولذكرعراقًالعٌبً علً هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

2001-74.532000اولذكراردنًبشٌر هللا عبد صهٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

2001-74.392000اولذكرعراقًجلعوط عبد حمادي احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

2001-74.322000اولذكرعراقًالرحمن عبد سعٌد حمه احسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

2001-74.312000اولانثىعراقٌةشٌخلً هللا ٌد فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

2001-74.292000اولذكرعراقًالعزٌز عبد محمود شاكر الحمٌد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

2001-74.132000اولانثىعراقٌةزٌد عبد اٌناسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

2001-73.882000اولانثىعراقٌةعباس هالل اٌناسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

2001-73.822000اولذكرعراقًعلً حسٌن عطاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

2001-73.532000اولانثىعراقٌةقٌصر عبد اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

2001-73.222000اولذكرعراقًحمد الرزاق عبد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

2001-72.882000اولذكرعراقًعطٌة محمد قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

2001-72.592000اولذكرعراقًمحمود اللطٌف عبد اركانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

2001-72.572000اولذكرعراقًجمٌل ٌوسف جمٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

2001-72.472000اولذكرعراقًفرحان خلف حمٌد خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

2001-72.252000اولانثىعراقٌةحمٌد ادرٌس اسٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

2001-72.182000اولذكرعراقًهللا عبد محمد باسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

2001-72.182000اولذكرعراقًمحمود قٌس ٌحٌىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

2001-72.12000اولذكرعراقًهللا عبد علً الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

2001-72.082000اولذكرعراقًمحمود شاكر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

2001-71.82000اولذكرعراقًماضً ابراهٌم قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

2001-71.672000اولذكرعراقًامٌن سلمان باسلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

2001-71.572000اولذكرعراقًداود الغفور عبد طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

2001-71.552000اولذكرعراقًكاظم بدر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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2001-71.192000اولذكرعراقًصالح حواس ماهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

2001-71.122000اولذكرعراقًجاسم احمد اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

2001-70.892000اولانثىعراقٌةصالح عاصً كولرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

2001-70.832000اولذكرعراقًٌحٌى ثامر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

2001-70.762000اولذكرعراقًمحمد تركً قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

2001-70.742000اولذكرعراقًسلمان هللا عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

2001-70.722000اولذكرعراقًوٌس احمد كاصدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

2001-70.652000اولانثىعراقٌةاحمد مظفر زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

2001-70.422000اولذكرعراقًسالم الفتاح عبد عديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

2001-70.32000اولذكرعراقًصالح رحٌم عقٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

2001-70.22000اولانثىعراقٌةعلوان محمود هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

2001-70.22000اولذكرعراقًطاهر علً حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

2001-69.862000اولذكرعراقًعبد محمد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

2001-69.682000اولذكرعراقًعزٌز الجبار عبد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

2001-69.652000اولانثىعراقٌةالحسن عبد محمد روزاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

2001-69.642000اولذكرعراقًفٌاض صالح احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

2001-69.642000اولذكرعراقًدهموش حمد اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

2001-69.572000اولذكرعراقًخلٌف هللا عبد رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

2001-69.542000اولذكرعراقًجبر منصور عقٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

2001-69.342000اولانثىعراقٌةحسٌن علً هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

2001-69.072000اولانثىاردنٌةمحمود الرحمن عبد اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

2001-68.862000اولذكرعراقًخلف وهاب خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

2001-68.782000اولذكرعراقًحسٌن ابراهٌم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

2001-68.752000اولذكرعراقًصالح حسٌن فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120
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2001-68.712000اولذكرعراقًمحمد سلمان حردانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

2001-68.462000اولذكرعراقًحمٌد حسن فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

2001-68.452000اولذكرعراقًعبود محمود ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

2001-68.412000اولذكرعراقًمحمد علً حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

2001-68.362000اولانثىعراقٌةجٌاد محمد اقبالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

2001-68.322000اولذكرعراقًحسٌن ابراهٌم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

2001-68.142000اولذكرعراقًعبٌد ابراهٌم سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

2001-68.122000اولذكرعراقًجاسم كاظم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

2001-68.022000اولانثىعراقٌةحمٌد نصرت سوزانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

2001-67.982000اولذكرعراقًسعدون قٌس زٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

2001-67.942000اولذكرعراقًحسٌن طالب محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

2001-67.622000اولانثىعراقٌةابراهٌم محمد رشاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

2001-67.62000اولانثىعراقٌةمحمد صمد الهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

2001-67.312000اولذكرعراقًندا محمود شاكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

2001-67.252000اولانثىعراقٌةعلً رحٌم زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135

2001-67.182000اولذكرعراقًمحمد علً عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد136

2001-67.12000اولذكرعراقًصالح مهدي محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد137

2001-67.062000ثانًانثىعراقٌةنجرس كامل ازهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد138

2001-672000اولذكرعراقًمحمد جاسم ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد139

2001-66.932000اولذكرعراقًاحمد فهد اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد140

2001-66.872000اولذكرعراقًعلً شاكر وسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد141

2001-66.872000اولذكرعراقًمحمود الكرٌم عبد رائدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد142

2001-66.812000اولذكرعراقًعلً محمد خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد143

2001-66.552000اولذكرعراقًدرباس اٌوب موسىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد144



التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2001-66.442000اولذكرعراقًسرور مطر غانمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد145

2001-66.342000ثانًذكرعراقًمحمد نواف الطٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد146

2001-66.322000اولذكرعراقًمحمد اسماعٌل حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد147

2001-66.32000اولذكرعراقًحسن صبري نزارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد148

2001-66.232000اولانثىعراقٌةاسماعٌل حقً سماحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد149

2001-66.212000اولانثىعراقٌةفاضل طارق زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد150

2001-66.192000اولذكرعراقًمغٌر خلٌفة زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد151

2001-66.172000اولذكرعراقًاحمد نوار زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد152

2001-65.792000اولذكرعراقًحسن خلف زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد153

2001-65.652000اولذكرعراقًناصر حسن وسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد154

2001-65.282000اولذكرعراقًكرٌمان حمٌد الرزاق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد155

2001-65.222000اولذكرعراقًمحمود حامد قدسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد156

2001-65.112000اولذكرعراقًعلً ناجً رٌاضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد157

2001-65.12000اولذكرعراقًعباس مجٌد عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد158

2001-65.082000اولذكرعراقًحسن محمد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد159

2001-64.962000اولذكرعراقًعبٌد عواد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد160

2001-64.952000اولذكرعراقًمحمود خلف حمٌد خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد161

2001-64.952000اولذكرعراقًمصلح محمد جاسم ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد162

2001-64.912000اولذكرعراقًٌونس طه فهمًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد163

2001-64.652000اولذكرعراقًعباس عطٌة عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد164

2001-64.582000اولذكرعراقًجاسم شامً صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد165

2001-64.542000اولذكرعراقًجاسم غازي فٌصلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد166

2001-64.242000اولذكرعراقًحمود عزاوي سعودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد167

2001-64.092000اولذكرعراقًنصٌف علً حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد168



التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2001-63.692000اولانثىعراقٌةالدٌن صدر لنجةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد169

2001-63.692000اولذكرعراقًجاسم طاهر عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد170

2001-63.652000اولذكرعراقًمحمد سلمان علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد171

2001-63.532000اولانثىعراقٌةفخري عصام اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد172

2001-63.512000اولذكرعراقًصالح كنعان حازمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد173

2001-63.232000اولذكرعراقًاحمد طعمة سلمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد174

2001-63.052000اولانثىعراقٌةحبٌب طالب شهالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد175

2001-63.032000اولذكرعراقًفرحان حاتم طاللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد176

2001-62.912000اولذكرعراقًحسن عباس هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد177

2001-62.862000اولانثىعراقٌةسلمان المحسن عبد ازهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد178

2001-62.82000اولذكرعراقًالكرٌم عبد الرزاق عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد179

2001-62.82000اولذكرعراقًمجٌد رزوق صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد180

2001-62.762000اولذكرعراقًغافل عباس رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد181

2001-62.762000ثانًذكرعراقًنامق ابراهٌم ٌلمازالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد182

2001-62.742000اولذكرعراقًمحمد االله عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد183

2001-62.422000اولذكرعراقًابراهٌم خلٌل عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد184

2001-62.222000اولذكرعراقًمجٌد كمال فراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد185

2001-62.082000اولذكرعراقًعداوي انور فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد186

2001-62.032000اولذكرعراقًفرٌح محمود احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد187

2001-61.792000اولذكرعراقًعلً حمٌدة جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد188

2001-61.72000اولذكرعراقًعلوان عزٌز احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد189

2001-61.662000اولذكرعراقًجاسم محمد قصًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد190

2001-61.662000ثانًذكرعراقًصادق حسٌن عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد191

2001-61.522000اولذكرعراقًعبد عباس شاكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد192



التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2001-61.522000اولذكرعراقًهادي رحٌم صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد193

2001-61.432000اولذكرعراقًهللا عبد حسناوي خمٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد194

2001-61.332000اولذكرعراقًحسٌن علً تحسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد195

2001-61.322000اولذكرعراقًمناجد جمعة الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد196

2001-61.282000اولذكرعراقًالرزاق عبد الباقً عبد سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد197

2001-61.262000اولذكرعراقًحمود خٌري مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد198

2001-61.222000اولذكرعراقًهللا عبد القادر عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد199

2001-61.22000ثانًذكرعراقًفرج سلمان علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد200

2001-61.122000اولذكرعراقًعون فاضل بشٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد201

2001-61.12000اولذكرعراقًصالح حمد حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد202

2001-61.12000اولذكرعراقًحاٌف خلف عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد203

2001-61.062000اولذكرعراقًسعود عبد اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد204

2001-612000اولذكرعراقًخلٌل علً جهادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد205

2001-60.942000اولذكرعراقًكرٌم محمود عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد206

2001-60.932000اولذكرعراقًمهدي هللا عبد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد207

2001-60.822000اولذكرعراقًصالح علً كرٌم جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد208

2001-60.752000اولانثىعراقٌةعباس زكً ندىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد209

2001-60.622000اولذكرعراقًعطٌة حسٌن ناجً رائدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد210

2001-60.512000اولذكرعراقًجاسم عبد ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد211

2001-60.482000اولذكرعراقًكردي ناٌف عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد212

2001-60.432000اولذكرعراقًصالح مهدي مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد213

2001-60.372000اولذكرعراقًغافل صباح ذاكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد214

2001-60.362000اولذكرعراقًمحمد ربٌع مازنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد215

2001-60.272000اولذكرعراقًفهد القادر عبد رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد216



التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2001-60.132000اولذكرعراقًنومان كرٌم اٌوبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد217

2001-59.952000اولذكرعراقًجاسم عدنان مازنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد218

2001-59.92000اولذكرعراقًخلف احمد خلفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد219

2001-59.672000اولذكرعراقًحسن محمد مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد220

2001-59.592000ثانًذكرعراقًاحمد مخلف عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد221

2001-59.582000اولذكرعراقًفٌاض عباس احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد222

2001-59.352000ثانًذكرعراقًحمادي جهاد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد223

2001-59.132000اولذكرعراقًعزاوي احمد عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد224

2001-59.112000اولذكرعراقًمحارب حمدان القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد225

2001-59.072000ثانًذكرعراقًجاسم الرزاق عبد ماجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد226

2001-59.032000اولذكرعراقًمحمد ناصر مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد227

2001-58.982000اولذكرعراقًراضً سعدون درٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد228

2001-58.92000اولذكرعراقًعلً محمد حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد229

2001-58.732000اولذكرعراقًمحمود محمد جاسم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد230

2001-58.622000اولذكرعراقًرزٌك سالم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد231

2001-58.592000اولذكرعراقًمرزوك خلف رائدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد232

2001-58.412000اولذكرعراقًعلً عمر اكرم ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد233

2001-58.22000ثانًانثىعراقٌةمهدي صبري اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد234

2001-58.182000ثانًذكرعراقًهللا على حمد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد235

2001-58.162000اولذكرعراقًفٌاض غازي ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد236

2001-57.812000اولذكرعراقًطه الحمٌد عبد رشٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد237

2001-57.662000ثانًذكرعراقًرشٌد حمٌد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد238

2001-57.62000اولذكرعراقًكردي نواف احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد239

2001-57.142000اولذكرعراقًحمادي فنوص احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد240
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2001-56.732000اولذكرعراقًخلٌفة حاتم ستارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد241

2001-56.272000اولذكرعراقًصالح توفٌق مهندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد242

2001-55.982000ثانًذكرعراقًالحسٌن عبد علً غالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد243

2001-55.942000اولذكرعراقًابراهٌم عبٌد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد244

2001-55.932000ثانًذكرعراقًعساف ٌاسٌن مهندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد245

2001-54.092000ثانًذكرعراقًعبد ابراهٌم هاديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد246


