
التخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2003-92.862002األولأنثىعراقٌةناٌل احمد الهامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد1

2003-92.632002األولذكرعراقًمصطفى خالد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد2

2003-91.142002األولأنثىعراقٌةصدٌق صمٌم زٌنةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد3

2003-90.952002األولذكرعراقًامٌن علً محمد محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد4

2003-90.952002األولذكرعراقًامٌن عزٌز جمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد5

2003-90.022002األولأنثىعراقٌةصالح عدنان زٌنبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد6

2003-88.732002األولذكرعراقًهللا عبد حسٌن سربتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد7

2003-88.552002األولذكرعراقًهللا عبد صبري القهار عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد8

2003-87.622002األولأنثىعراقٌةالكرٌم عبد احمد نسرٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد9

2003-86.152002األولأنثىعراقٌةالجبار عبد صبحً وسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد10

2003-85.462002األولأنثىعراقٌةجاسم نصٌف شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد11

2003-84.542002األولذكرعراقًمحمد احمد جهادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد12

2003-84.182002األولذكرعراقًناصر محمود سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد13

2003-84.142002األولأنثىعراقٌةحمٌد رشٌد سهادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد14

2003-82.82002األولذكرعراقًخضٌر طه عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد15

2003-82.212002األولأنثىعراقٌةطه الرحمن عبد اٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد16

2003-81.532002األولأنثىعراقٌةعوٌد شاكر وفاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد17

2003-81.362002األولذكرعراقًحسن نوري باللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد18

2003-80.922002األولأنثىعراقٌةجمٌل غنً اسٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد19

2003-80.882002األولذكرعراقًعباس حسٌن صدامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد20

2003-80.822002األولذكراردنًونس محمد ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد21

2003-80.562002األولأنثىعراقٌةعٌسى محمد محمود آالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد22

2003-80.552002األولذكرعراقًجمعة عودة مروانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد23

2003-80.112002األولأنثىعراقٌةحمد فرحان لٌلىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2003-80.12002األولذكرعراقًحمدان عوٌد بهجتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد25

2003-79.682002األولذكرعراقًنبً احمد مصلحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد26

2003-79.022002األولأنثىعراقٌةعلً محمد اشواقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد27

2003-792002األولذكرعراقًعطٌوي وادي احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد28

2003-78.782002األولأنثىعراقٌةرشٌد الرحمن عبد ضحىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد29

2003-78.742002األولأنثىعراقٌةاسماعٌل خلٌفة انتظارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد30

2003-78.542002األولأنثىعراقٌةعٌدان عزٌز ضحىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد31

2003-78.472002األولذكرعراقًمهدي كشكول احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد32

2003-78.312002األولذكراردنًمحمد ٌحٌى فاديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد33

2003-78.192002األولأنثىعراقٌةفواز هللا خٌر حنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد34

2003-78.152002األولأنثىعراقٌةتوفٌق سالم زٌنةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد35

2003-78.142002األولذكرعراقًمجٌد رشٌد امجدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد36

2003-77.812002األولذكرعراقًشكر حمٌد رغدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد37

2003-77.82002األولذكرعراقًجعفر الفتاح عبد حٌدرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد38

2003-77.352002األولأنثىعراقٌةعلً عدنان مٌقاتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد39

2003-77.242002الثانًأنثىعراقٌةابراهٌم مجٌد حالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد40

2003-77.122002األولذكرعراقًحمد محمود حمد ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد41

2003-76.872002األولأنثىعراقٌةالحسن عبد محمد طٌفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد42

2003-76.862002االولذكرعراقًطاهر محمد مظهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد43

2003-76.012002األولأنثىعراقٌةشحاذة عادل هندالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد44

2003-75.752002األولأنثىعراقٌةحسٌن قاسم رجاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد45

2003-75.562002األولذكرعراقًحسن فلٌح عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد46

2003-75.422002األولذكرعراقًعثمان نادر عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد47

2003-75.222002األولذكرعراقًعبد محمد فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2003-74.812002األولأنثىعراقٌةثابت خلٌل لقاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد49

2003-74.592002األولأنثىعراقٌةحسن محسن مالذالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد50

2003-74.482002األولأنثىعراقٌةنزال محمد لقاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد51

2003-74.382002الثانًذكرعراقًسلمان ٌوسف انسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد52

2003-74.322002األولذكرعراقًالهادي عبد ٌاسٌن طهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد53

2003-74.292002األولذكرعراقًسعود عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد54

2003-74.182002الثانًأنثىعراقٌةنجم خلدون سارةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد55

2003-74.172002األولأنثىعراقٌةعباس ابراهٌم حنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد56

2003-73.72002األولأنثىعراقٌةقاسم حازم رفاهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد57

2003-73.692002الثانًأنثىعراقٌةابراهٌم مجٌد اٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد58

2003-73.422002األولذكرعراقًفزع عكاب محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد59

2003-73.052002األولأنثىعراقٌةالرحمن عبد سهام دٌمةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد60

2003-73.012002األولأنثىعراقٌةعوٌد شاكر آمنةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد61

2003-732002األولأنثىعراقٌةاحمد الرزاق عبد خنساءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد62

2003-72.972002األولذكرعراقًعلً عزٌز زٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد63

2003-72.912002األولذكرعراقًعاشور ممدوح سمٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد64

2003-72.782002األولأنثىعراقٌةرشك صدام اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد65

2003-72.652002األولأنثىعراقٌةرشٌد جمال فاتنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد66

2003-72.472002األولذكرعراقًحسٌن نعمان انسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد67

2003-72.452002األولذكرعراقًعزٌز محمود حامدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد68

2003-72.282002األولأنثىعراقٌةهادي ربٌع دنٌاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد69

2003-72.232002األولأنثىعراقٌةعلً قحطان عاٌدةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد70

2003-72.012002األولذكرعراقًسعٌد هللا عبد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد71

2003-71.892002األولذكرعراقًالرحمن عبد اسماعٌل احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2003-71.892002األولذكرعراقًعبد محمد راسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد73

2003-71.842002األولأنثىعراقٌةمحمد حسٌن وسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد74

2003-71.622002األولأنثىعراقٌةخلٌل قصً اثمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد75

2003-71.562002األولأنثىعراقٌةالرحمن عبد سلمان اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد76

2003-71.552002األولذكرعراقًحبٌب حسٌن عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد77

2003-71.072002األولأنثىعراقٌةعبد ابراهٌم نهىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد78

2003-70.982002األولذكرعراقًهاشم راسم احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد79

2003-70.982002األولذكرعراقًخلف علً عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد80

2003-70.782002األولذكرعراقًكاظم جواد مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد81

2003-70.772002األولذكرعراقًحسن حمٌد شاكرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد82

2003-70.682002الثانًذكرعراقًخلف عبد عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد83

2003-70.562002األولأنثىعراقٌةوهٌب عبد اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد84

2003-70.522002األولأنثىعراقٌةالرحمن عبد هللا سعد نٌسانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد85

2003-70.492002األولذكرعراقًمكحول عكٌدي اٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد86

2003-70.442002األولذكرعراقًرجا كاظم احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد87

2003-70.392002األولذكرعراقًسرداح ابراهٌم فائزالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد88

2003-69.892002األولذكرعراقًاحمد ذٌاب حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد89

2003-69.642002األولذكرعراقًصالح خلف الدٌن نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد90

2003-69.612002األولذكرعراقًفهد ابراهٌم ناجًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد91

2003-69.612002األولذكرعراقًطه فٌصل سجادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد92

2003-69.32002األولذكرعراقًالكرٌم عبد حسٌن عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد93

2003-69.182002األولأنثىعراقٌةدهٌش سوداي لمٌاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد94

2003-69.152002األولذكرعراقًجاسم ابراهٌم صدٌقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد95

2003-69.132002األولذكرعراقًجاسم وسمً كمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد96
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2003-68.932002األولأنثىعراقٌةالجبار عبد خالد بانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد97

2003-68.792002األولذكرعراقًرشٌد سعٌد مرٌوانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد98

2003-68.612002الثانًذكرعراقًالجبار عبد الرحمن عبد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد99

2003-68.592002الثانًذكرعراقًرشٌد توفٌق فرحانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد100

2003-68.552002األولأنثىعراقٌةهللا عبد طارق سهىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد101

2003-68.532002الثانًأنثىعراقٌةمحمد كرٌم شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد102

2003-68.362002األولأنثىعراقٌةعباس محمد دولةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد103

2003-68.232002األولذكرعراقًعودة الكرٌم عبد عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد104

2003-68.182002األولذكرعراقًرشٌد حمة اومٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد105

2003-68.122002األولأنثىعراقٌةعباس فاضل رناالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد106

2003-68.122002األولذكرعراقًسطوان مالك عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد107

2003-68.122002األولذكرعراقًكاظم صاحب باللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد108

2003-67.772002األولذكرعراقًاحمد هادي عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد109

2003-67.772002األولذكرعراقًسلمان عزٌز علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد110

2003-67.712002األولذكرعراقًمحمد احمد محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد111

2003-67.452002األولذكرعراقًهللا عبد عبد عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد112

2003-67.132002األولذكرعراقًمهدي شلتاغ فاروقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد113

2003-67.062002الثانًذكرعراقًمحمد حمٌد عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد114

2003-672002األولأنثىعراقٌةمرهون طارق هبهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد115

2003-66.982002األولأنثىعراقٌةشكر حمٌد رغدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد116

2003-66.942002األولذكرعراقًهارتون احمد زمنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد117

2003-66.842002األولذكرعراقًشاكر الغفور عبد ٌوسفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد118

2003-66.682002األولذكرعراقًحسٌن علً احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد119

2003-66.592002األولذكرعراقًاحمد جاسم حسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد120
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2003-66.252002الثانًذكرعراقًزٌدان فٌاض احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد121

2003-66.132002األولذكرعراقًعنتر الجبار عبد زهٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد122

2003-65.992002الثانًذكرعراقًجٌاد محمد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد123

2003-65.962002األولذكرعراقًطاهر محمد اٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد124

2003-65.732002األولأنثىعراقٌةقٌس مهاوش علٌاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد125

2003-65.632002الثانًذكرعراقًعواد صادق عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد126

2003-65.582002الثانًذكرعراقًعلوان محسن طهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد127

2003-65.452002األولذكرسورياحمد علً مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد128

2003-65.312002األولأنثىعراقٌةمحمود شاكر زٌنةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد129

2003-65.142002الثانًأنثىعراقٌةهللا عبد خضٌر رناالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد130

2003-65.122002األولذكرعراقًطلبة حسٌن علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد131

2003-64.942002األولأنثىعراقٌةٌوسف ٌعقوب مرٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد132

2003-64.912002األولذكرعراقًالكرٌم عبد حامد عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد133

2003-64.822002األولأنثىعراقٌةحاتم حسن اٌناسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد134

2003-64.732002األولذكرعراقًعسكر حسٌن عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد135

2003-64.672002الثانًذكرعراقًعبد الجبار عبد ماهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد136

2003-64.642002الثانًذكرعراقًعلً طاهر طهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد137

2003-64.622002األولأنثىعراقٌةعلً حسٌن كمال دالٌاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد138

2003-64.572002األولذكرعراقًنواف احمد عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد139

2003-64.542002األولذكرعراقًمفضً فاضل ناهضالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد140

2003-64.472002األولذكرعراقًحسٌن هللا عبد مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد141

2003-64.42002األولذكرعراقًعبد ناجً خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد142

2003-64.32002الثانًذكرعراقًمحمد هللا عبد محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد143

2003-64.292002الثانًذكرعراقًمحمٌد محمود محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد144
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2003-64.22002األولذكرعراقًجبر عطٌة مروانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد145

2003-64.042002الثانًذكرعراقًحسٌن سعدي لٌثالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد146

2003-64.012002األولذكرعراقًمخلف حمد عديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد147

2003-63.872002األولذكرعراقًشوٌش غازي فٌصلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد148

2003-63.832002األولذكرعراقًطالل فاضل مهندالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد149

2003-63.672002األولذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل مثنىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد150

2003-63.62002األولأنثىعراقٌةسعٌد الٌن صالح ازهارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد151

2003-63.572002الثانًأنثىعراقٌةكرٌم الوهاب عبد زٌنةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد152

2003-63.422002األولذكرعراقًصالح علٌوي طهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد153

2003-63.242002الثانًذكرعراقًبكر ابو الدٌن فخر بشٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد154

2003-63.112002األولذكرعراقًكردي خضٌر عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد155

2003-63.092002الثانًذكرعراقًحسون ابراهٌم رافدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد156

2003-62.982002األولذكرعراقًصالح سعٌد زٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد157

2003-62.972002األولذكرعراقًالقادر عبد الدٌن حسام محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد158

2003-62.92002األولذكرعراقًرشٌد شنٌد جمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد159

2003-62.892002الثانًأنثىعراقٌةقادر العزٌز عبد نوالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد160

2003-62.742002األولذكرعراقًمحمد ذٌاب ٌونسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد161

2003-62.732002األولذكرعراقًهللا عبد ناجً عديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد162

2003-62.662002األولأنثىعراقٌةمهدي عوٌد الهامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد163

2003-62.642002الثانًذكرعراقًمطر خمٌس احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد164

2003-62.532002الثانًذكرعراقًخضٌر حمٌد القادر عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد165

2003-62.512002األولذكرعراقًعبد احمد قاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد166

2003-62.462002األولذكرعراقًسلمان سعدون عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد167

2003-62.442002الثانًذكرعراقًحسن عٌسى محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد168
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2003-62.422002األولأنثىعراقٌةحسٌن الجبار عبد حوراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد169

2003-62.282002األولذكرعراقًحمادي عبد سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد170

2003-62.212002األولذكرعراقًجدوع فٌصل ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد171

2003-62.142002األولذكرعراقًالعزٌز عبد محمود احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد172

2003-62.142002الثانًذكرعراقًمنصور عزٌز سالمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد173

2003-62.112002األولأنثىعراقٌةلطٌف كرٌم منىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد174

2003-62.062002األولأنثىعراقٌةقادر صباح شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد175

2003-62.052002الثانًذكرعراقًالسالم عبد خالد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد176

2003-61.982002الثانًذكرعراقًحمدان محمد زاهدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد177

2003-61.962002الثانًذكرعراقًنجم شكور عادلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد178

2003-61.862002األولذكرعراقًٌاسر جمٌل رائدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد179

2003-61.762002األولذكرعراقًناٌف شوٌش صاحبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد180

2003-61.682002األولذكرعراقًتوفٌق قادر طٌبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد181

2003-61.682002الثانًذكرعراقًصالح حمة جزاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد182

2003-61.642002الثانًذكرعراقًفٌاض جواد مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد183

2003-61.522002الثانًذكرعراقًعباس خضٌر ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد184

2003-61.52002الثانًذكرعراقًسالم محمد سالمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد185

2003-61.492002األولأنثىعراقٌةعٌدان نجم آفاقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد186

2003-61.412002الثانًأنثىعراقٌةعلً عثمان ترٌفةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد187

2003-61.392002األولذكرعراقًتاٌه هادي نومانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد188

2003-61.352002األولذكرعراقًصافً فهمً قٌسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد189

2003-61.322002الثانًذكرعراقًهللا عبد كامل الرحمن عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد190

2003-61.272002الثانًذكرعراقًعباس سلمان سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد191

2003-61.252002الثانًذكرعراقًحسن محمد لؤيالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد192
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2003-61.142002الثانًذكرعراقًعلً حسٌن احمد طهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد193

2003-61.112002الثانًأنثىعراقٌةحسن صابر سندسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد194

2003-61.032002األولذكرعراقًابراهٌم خضٌر شافًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد195

2003-61.032002األولذكرعراقًمحمود عباس عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد196

2003-61.032002الثانًذكرعراقًداود محمد حمزةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد197

2003-61.032002الثانًذكرعراقًحسٌن محمود القادر عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد198

2003-60.92002األولذكرعراقًالستار عبد هٌثم بشارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد199

2003-60.852002الثانًذكرعراقًجاسم ستار مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد200

2003-60.822002الثانًذكرعراقًرؤوف ضرار مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد201

2003-60.812002األولذكرعراقًخٌري سمٌر محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد202

2003-60.682002األولذكرعراقًحمزة عدنان ماجدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد203

2003-60.592002األولذكرعراقًابراهٌم نجٌب سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد204

2003-60.52002الثانًذكرعراقًجواد كاظم علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد205

2003-60.432002الثانًذكرعراقًاحمد ٌاسٌن جاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد206

2003-60.362002الثانًذكرعراقًعالوي احمد زهٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد207

2003-60.352002الثانًأنثىعراقٌةعناد حامد صبرٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد208

2003-60.292002األولذكرعراقًفلٌح لٌث عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد209

2003-60.242002األولذكرعراقًصالح فخري ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد210

2003-60.132002األولذكرعراقًاحمد صباح مصعبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد211

2003-60.112002الثانًذكرعراقًشفٌق محمد خلٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد212

2003-60.042002الثانًأنثىعراقٌةكاظم جبار شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد213

2003-59.962002الثانًذكرعراقًعلً حسن بركاتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد214

2003-59.952002األولذكرعراقًشوكت جودت سٌفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد215

2003-59.692002الثانًذكرعراقًالجبار عبد نشأت مسٌرةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد216



التخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2003-59.622002األولذكرعراقًجاسم الجبار عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد217

2003-59.542002الثانًذكرعراقًعباس علً الدٌن عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد218

2003-59.512002الثانًذكرعراقًعبد وكاع خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد219

2003-59.52002األولأنثىعراقٌةالرحمن عبد هللا سعد برٌفانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد220

2003-59.342002الثانًذكرعراقًعلوان حسٌن عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد221

2003-59.332002الثانًذكرعراقًعلً محمد القادر عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد222

2003-59.212002الثانًذكرعراقًخزعل محسن حردانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد223

2003-59.172002الثانًذكرعراقًمحمود طاهر عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد224

2003-59.142002األولذكرعراقًمرعً علً احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد225

2003-58.982002الثانًذكرعراقًرشٌد الجبار عبد ستارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد226

2003-58.952002الثانًذكرعراقًعباس خضٌر مقدادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد227

2003-58.552002الثانًذكرعراقًفلٌح حاجم فوزيالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد228

2003-58.52002الثانًذكرعراقًهللا عبد محمد ماجدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد229

2003-58.432002الثانًذكرعراقًرشٌد نوري محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد230

2003-58.282002األولذكرعراقًهللا على مشرف محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد231

2003-58.192002األولذكرعراقًالحمٌد عبد خالد امٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد232

2003-58.162002االولذكرعراقًعرب بندر صباحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد233

2003-58.122002األولذكرعراقًعبود طارق خلٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد234

2003-582002الثانًذكرعراقًالكرٌم عبد مصطفى نصٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد235

2003-57.762002األولذكرعراقًمحمد صالح مثنىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد236

2003-57.62002األولذكرعراقًجاسم محمود شاكرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد237

2003-57.592002الثانًأنثىعراقٌةجاسم الزهرة عبد هدٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد238

2003-57.552002األولذكرعراقًالهٌمص علً منعمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد239

2003-57.542002الثانًذكرعراقًاحمد محمد عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد240
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2003-57.522002الثانًذكرعراقًطه صالح حمدانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد241

2003-57.492002الثانًذكرعراقًرشٌد الكاظم عبد واثقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد242

2003-57.392002الثانًذكرعراقًعباس ابراهٌم علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد243

2003-57.382002الثانًأنثىعراقٌةعلً رسول زٌنبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد244

2003-57.282002الثانًذكرعراقًمحمد ناصر فارسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد245

2003-57.222002الثانًذكرعراقًهاشم سهام قصًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد246

2003-56.982002الثانًذكرعراقًحسٌن كرٌم عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد247

2003-56.922002الثانًذكرعراقًحسن احمد ساجدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد248

2003-56.832002األولذكرعراقًعلٌوي هللا عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد249

2003-56.662002الثانًذكرعراقًسلمان محمود باسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد250

2003-56.562002الثانًذكرعراقًطارش عبد منعمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد251

2003-56.432002الثانًذكرعراقًمحمود حسن احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد252

2003-56.362002األولذكرعراقًحمود عباس ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد253

2003-56.322002الثانًذكرعراقًفاضل ٌونس عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد254

2003-56.312002الثانًذكرعراقًخلف حسٌن قٌصرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد255

2003-56.122002الثانًذكرعراقًعباس فاضل استبرقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد256

2003-55.662002الثانًذكرعراقًمحمود ضٌاء سرمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد257

2003-55.542002الثانًذكرعراقًالستار عبد قوام حذٌفةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد258

2003-55.52002الثانًذكرعراقًاحمد سلٌمان عصامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد259

2003-55.392002الثانًذكرعراقًغزال مزعل نصٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد260

2003-55.012002الثانًذكرعراقًحمزة حسٌن صدامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد261

2003-54.982002الثانًذكرعراقًٌاسٌن خلف قتٌبةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد262

2003-54.332002الثانًذكرعراقًمخلف عبٌد عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد263

2003-52.682002الثانًذكرعراقًابراهٌم محمد حسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد264

2003-51.912002الثانًذكرعراقًامٌن محمد ٌاسٌن عفانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد265


