
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1998-99.821997اولذكرعراقًاحمد هاشم عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

1998-93.41997اولذكرعراقًمحمود الغفور عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

1998-92.491997اولذكرعراقًاحمد ٌحٌى الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

1998-91.951997اولذكرعراقًالواحً كاظم خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

1998-91.761997اولذكرسوريالحمٌد خلف سلٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

1998-90.831997اولذكرعراقًحمادي خلف محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

1998-88.961997اولذكرعراقًالحمٌد عبد المجٌد عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

1998-88.91997اولذكرعراقًمهدي الوهاب عبد لٌثالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

1998-88.871997اولذكرعراقًمحمد جاسم العزٌز عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

1998-88.381997اولذكرعراقًفخري رٌاض محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

1998-88.231997اولذكرعراقًمحمد الرحمن عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

1998-87.211997اولذكرعراقًصالح الرحمن عبد جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

1998-87.191997اولذكرعراقًشحاذة صالح صبريالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

1998-87.031997اولذكرعراقًمحمد الستار عبد الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

1998-86.311997اولذكرعراقًمحمد اسماعٌل عزٌزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

1998-86.311997اولذكرعراقًعفان الرزاق عبد عقٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

1998-86.21997اولذكرعراقًعودة حسٌن محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

1998-86.131997اولذكرعراقًضاري حمٌدي حاتمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

1998-86.111997اولذكرعراقًعلً توفٌق نبٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

1998-85.821997ثانًذكرعراقًثامر ابراهٌم مهديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

1998-85.81997اولذكرعراقًسبتً خلٌل بهاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

1998-85.531997اولذكرعراقًجاسم جلوب احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

1998-85.391997اولذكرعراقًعباس الجبار عبد الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

1998-85.251997اولذكرعراقًكاظم الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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1998-85.221997اولانثىعراقٌةالحافظ عبد حسٌن وجناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

1998-84.71997اولذكرعراقًعٌدان عبود نصٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

1998-84.541997اولذكرعراقًمصلح حسن احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

1998-84.481997اولذكرعراقًفرحان عبد مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

1998-84.451997اولذكرعراقًعلً محمد سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

1998-84.361997اولذكرعراقًخضر حسٌن الدٌن صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

1998-84.181997اولذكرعراقًالرحمن عبد عدنان خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

1998-84.051997اولانثىعراقٌةمصطفى الجبار عبد انتصارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

1998-83.931997اولذكرعراقًعبٌد حسٌن محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

1998-83.91997اولذكرعراقًصغٌر مكً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

1998-83.551997اولانثىعراقٌةداود هاشم شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

1998-83.271997اولذكرعراقًمحمد خلٌفة ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

1998-83.161997اولذكرعراقًبندر صاحب عارفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

1998-83.071997اولذكرعراقًخضٌر هاشم منٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

1998-82.971997اولذكرعراقًحمٌد حسٌن ثامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

1998-82.661997اولذكرعراقًطه المجٌد عبد مؤٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

1998-82.621997اولذكرعراقًفارس غضبان الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

1998-82.621997اولانثىعراقٌةغضبان ستار غٌداءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

1998-82.361997اولذكرعراقًخلٌل علً اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

1998-82.221997اولذكرعراقًمجٌد الهادي عبد مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

1998-82.171997اولذكرعراقًاحمد شهاب اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

1998-82.161997اولذكرعراقًلطٌف سعٌد رٌاضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

1998-82.021997اولذكرعراقًحسن فوزي سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

1998-81.991997اولذكرسوريمحمد برهان باسلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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1998-81.961997اولذكرعراقًجبار حٌاد رافعالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

1998-81.911997اولذكرسوريالمنعم عبد عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

1998-81.841997اولذكرعراقًجاسم مكلد عفان طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

1998-81.831997اولذكرعراقًعٌدان ضٌف سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

1998-81.731997اولذكرعراقًالواحد عبد الملك عبد حسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

1998-81.491997اولذكرعراقًكاظم علً خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

1998-81.331997اولانثىعراقٌةغفور حمٌد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

1998-81.31997اولذكرعراقًباهلل المنتصر الناصر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

1998-81.271997ثانًذكرعراقًعلوان سعٌد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

1998-81.271997ثانًذكرعراقًاسماعٌل حردان احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

1998-81.131997اولذكرعراقًفرحان عبد محسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

1998-80.921997اولذكرعراقًسعٌد حمزة احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

1998-80.431997اولذكرعراقًحسٌن احمد جلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

1998-80.421997اولذكرعراقًمحمد غازي بكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

1998-80.371997اولذكرعراقًعلً خضٌر ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

1998-80.351997اولذكرعراقًفرٌح كامل رافلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

1998-80.041997اولذكرعراقًالكرٌم عبد احمد جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

1998-79.811997اولذكرعراقًلطٌف جاسم صائبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

1998-79.541997اولذكرعراقًمجٌد منهل ضرغامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

1998-79.261997اولانثىعراقٌةحسٌن اكرم حنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

1998-79.061997اولذكرعراقًحوران سعٌد عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

1998-79.051997اولذكرعراقًكاظم عبد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

1998-78.841997اولذكرعراقًابراهٌم ضاري احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

1998-78.611997اولذكرعراقًالجلٌل عبد رشٌد عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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1998-78.581997اولذكراردنًعمر سلٌمان الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

1998-78.371997اولذكرعراقًباقر صادق عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

1998-78.321997اولذكرعراقًنمر حسٌن سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

1998-78.211997اولذكرعراقًالباقالنً جاسم محمد اٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

1998-78.061997اولذكرعراقًصالح احمد اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

1998-78.011997اولذكرعراقًالهوٌان كزار عبد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

1998-77.961997اولذكرعراقًمختار احمد بشارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

1998-77.821997اولذكرعراقًاحمد ابراهٌم ناهضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

1998-77.671997اولذكرعراقًغزي ساجت سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

1998-77.521997اولذكرعراقًالمختار احمد رشٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

1998-77.351997اولذكرعراقًاسماعٌل طاهر ماهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

1998-77.121997اولذكرعراقًمحمود حسٌن ناصرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

1998-77.071997اولذكرعراقًعواد احمد طالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

1998-76.961997اولذكرعراقًعلً محمد جاسم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

1998-76.821997اولذكرعراقًسلمان صبري محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

1998-76.691997اولذكرعراقًمحمود زٌاد حذٌفةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

1998-76.671997اولذكرعراقًمهدي صالح فاروق محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

1998-76.61997اولذكرعراقًعبد مجباس صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

1998-76.421997ثانًذكرعراقًكاظم جواد كاظمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

1998-76.171997ثانًذكرعراقًفرج ردٌف رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

1998-75.961997اولذكرعراقًاحمد علً حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

1998-75.771997اولذكرعراقًمركب حمد عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

1998-75.581997اولذكرعراقًجواد سعود علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

1998-75.321997اولذكرعراقًالحمٌد عبد علً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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1998-75.281997اولذكرعراقًهللا عبد خمٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

1998-75.151997اولذكرعراقًمحمد عدنان هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

1998-75.091997اولذكرعراقًخضٌر محمد احسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

1998-74.971997اولذكرعراقًحسٌن علً السالم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

1998-74.931997اولذكرعراقًحمادي عواد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

1998-74.911997اولذكرعراقًحبٌب محمود شاكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

1998-74.81997اولذكرعراقًاللطٌف عبد الرحٌم عبد فٌصلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

1998-74.761997اولذكرعراقًرشٌد محمود رشديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

1998-74.511997ثانًذكرعراقًٌاسٌن احمد باسلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

1998-74.451997اولانثىعراقٌةهللا عبد نجم اٌناسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

1998-74.241997اولذكرعراقًالمجٌد عبد الكرٌم عبد حاتمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

1998-74.121997ثانًذكرسوريمحمد حاج علً فاتح محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

1998-741997اولذكرعراقًالحمٌد عبد علً هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

1998-73.921997اولذكرعراقًمحمود شاكر خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

1998-73.781997اولذكرعراقًطلٌب راضً الصمد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

1998-73.531997اولذكرعراقًمحمد قاسم ومٌضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

1998-73.451997اولذكرعراقًصالح عزٌز ستارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

1998-73.371997اولذكرعراقًغائب جبر الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

1998-73.221997اولذكرعراقًاسماعٌل ابراهٌم ادٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

1998-72.971997اولذكرعراقًابراهٌم محمود حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

1998-72.941997اولذكرعراقًهللا عطا فٌاض سعٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

1998-72.621997ثانًذكرعراقًرشٌد حسٌن صفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

1998-72.611997ثانًذكرعراقًعلً حسٌن محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

1998-72.591997اولذكرعراقًصالح رشٌد شاكر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120
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1998-72.521997اولذكرعراقًهللا عبد احمد شهابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

1998-72.471997اولذكرعراقًسعٌد داود ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

1998-72.431997اولذكرعراقًالرحمن عبد ٌونس باسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

1998-72.281997ثانًذكرعراقًناصر هللا عبد عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

1998-72.171997اولذكرعراقًعمران علً احسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

1998-72.131997اولذكرعراقًكرٌم الدٌن نصر عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

1998-72.081997اولذكرعراقًمحمد تركً غازيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

1998-71.971997اولذكرعراقًسلٌم امٌن محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

1998-71.91997اولانثىعراقٌةزكً سفٌان ماجدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

1998-71.91997ثانًانثىعراقٌةشمسان شعبان ماجدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

1998-71.861997اولذكرعراقًجاسم مظفر موفقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

1998-71.641997اولذكرعراقًدهش جواد عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

1998-71.61997اولذكرعراقًالرحٌم عبد ندٌم حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

1998-71.531997اولذكرعراقًزوٌد محمد جاسم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

1998-71.181997ثانًذكرعراقًعوض فرحان مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135

1998-71.11997اولذكرعراقًٌاسٌن فرٌح فوزيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد136

1998-71.091997اولذكرعراقًسلمان محمود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد137

1998-70.641997ثانًذكرعراقًصالح المجٌد عبد تحرٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد138

1998-70.331997اولذكرعراقًمحمد ٌوسف طالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد139

1998-70.311997ثانًذكرعراقًمحل حمٌد العزٌز عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد140

1998-70.31997اولذكرعراقًجروان طه هاديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد141

1998-70.291997اولذكرعراقًعلً ابراهٌم شاملالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد142

1998-70.211997اولذكرعراقًزرزور خلف هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد143

1998-70.151997ثانًذكرعراقًخلٌل طه عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد144



التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1998-70.121997ثانًذكرعراقًالغفور عبد سعٌد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد145

1998-69.681997ثانًذكرعراقًمجٌد عدنان الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد146

1998-69.681997ثانًذكرعراقًمجٌد عدنان الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد147

1998-69.641997ثانًذكرعراقًهللا عبد حمد سعديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد148

1998-69.631997ثانًذكرعراقًحسٌن شمران صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد149

1998-69.41997ثانًذكرعراقًحمود حسٌن عاٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد150

1998-69.331997اولذكرعراقًعطٌة مذكور جبارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد151

1998-69.191997ثانًذكرعراقًعبد محمد جاسم محمد اٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد152

1998-691997ثانًذكرعراقًحمادي سلمان داودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد153

1998-68.881997ثانًذكرعراقًحٌدر علً عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد154

1998-68.81997ثانًانثىعراقٌةسلطان الستار عبد سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد155

1998-68.571997ثانًذكرعراقًجمعة العزٌز عبد حافظالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد156

1998-68.421997اولذكرعراقًحامد سعٌد الحمٌد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد157

1998-68.191997ثانًذكرعراقًحمزة احمد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد158

1998-67.891997ثانًذكرعراقًحسٌن صالح اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد159

1998-67.791997ثانًذكرعراقًمحمود هللا عطا ذٌابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد160

1998-66.971997ثانًذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل غازيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد161

1998-66.931997ثانًذكرعراقًابراهٌم خلٌل محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد162

1998-66.631997اولانثىعراقٌةعلً فؤاد سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد163

1998-65.961997ثانًذكرعراقًاحمد محمود عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد164

1998-65.741997اولذكرعراقًحسن الكرٌم عبد عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد165

1998-64.821997ثانًذكرعراقًاحمد ابراهٌم هاشمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد166

1998-64.811997اولذكرعراقًفٌصل مهدي احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد167

1998-62.551997اولذكرعراقًاحمد محمد صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد168


