
التخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1999-98.81998اولذكرعراقًاحمد شوكت شورشالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

1999-97.251998اولذكرعراقًهللا عبد عدنان احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

1999-97.141998اولانثىعراقٌةاحمد انور رقٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

1999-96.481998اولذكرعراقًٌاسٌن علً الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

1999-95.541998اولذكرعراقًاحمد جبار ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

1999-92.861998اولذكرعراقًالكرٌم عبد محمد راسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

1999-91.911998اولانثىعراقٌةالرحمن عبد برزٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

1999-91.851998اولذكرعراقًحسٌن محمود مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

1999-91.821998اولانثىعراقٌةسعٌد محمد نهاٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

1999-91.691998اولذكرعراقًهللا عبد فاضل عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

1999-91.161998اولذكرعراقًجدوع احمد داودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

1999-90.61998اولانثىعراقٌةطاهر هللا عبد هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

1999-90.471998اولذكرعراقًخلف عالوي حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

1999-90.31998اولذكرعراقًجمٌل اسكندر معززالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

1999-90.051998اولذكرعراقًعباس جبار ثامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

1999-89.811998اولذكرعراقًنوري محمود عزامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

1999-89.611998اولذكرسوريالشٌخ حمري عٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

1999-89.191998اولذكرعراقًجرجٌس الواحد عبد صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

1999-89.071998اولانثىعراقٌةمهاوي عٌسى سمراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

1999-89.061998اولانثىعراقٌةحسن سلمان شروقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

1999-89.051998اولذكرعراقًاحمد رشٌد سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

1999-88.951998اولذكرفلسطٌنًمحمد سالم الناصر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

1999-88.691998اولذكرعراقًرؤوف الغنً عبد زكً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

1999-88.431998اولذكرعراقًشاطً احمد باسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24



التخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1999-88.211998اولذكرعراقًحسن علً عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

1999-88.181998اولذكرفلسطٌنًعلً ابراهٌم اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

1999-88.121998اولذكرعراقًحامد هادي خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

1999-88.061998اولذكرعراقًعلوان مجٌد سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

1999-88.031998اولذكرعراقًهللا عبد محمود هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

1999-88.021998اولذكرعراقًسعود هللا عبد الرزاق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

1999-87.881998اولذكرعراقًسحاب عبد صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

1999-87.741998اولذكرعراقًاحمد هللا عبد محسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

1999-87.261998اولذكرعراقًحمٌد احمد طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

1999-86.81998اولذكرعراقًشاكر حكمت مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

1999-86.791998اولذكرعراقًابراهٌم رشٌد ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

1999-86.521998اولذكرعراقًسلٌمان احمد خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

1999-86.461998اولذكرعراقًحسٌن محمد القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

1999-86.371998اولذكرعراقًصالح محمد جاسم سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

1999-86.251998اولذكرعراقًكاظم شاكر باسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

1999-86.21998اولانثىعراقٌةمٌران غضبان فوزٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

1999-86.061998اولذكرعراقًالكرٌم عبد عمر الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

1999-85.71998اولذكرعراقًاللطٌف عبد الغفور عبد سدادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

1999_85.581998اولانثىعراقٌةقادر الدٌن عز وفاءالشرٌعةاالسالمٌةالشرٌعة العلومبغداد

1999-85.571998اولذكرعراقًبهلول علوان بادعالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

1999-85.371998اولذكرعراقًضاري خضٌر وسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

1999-85.291998اولذكرعراقًشنٌر فزع حاتمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

1999-85.261998اولانثىعراقٌةالرحٌم عبد فٌصل اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

1999-85.091998اولذكرعراقًمحمد محمود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47
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1999-84.971998اولذكرعراقًسلمان الرحٌم عبد ثامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48

1999-84.811998اولذكرعراقًسلمان هللا عبد بابانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

1999-84.591998اولذكرعراقًشاطً احمد سمٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

1999-84.581998اولذكرعراقًهللا عبد عمران عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

1999-84.431998اولذكرعراقًسهٌل ضٌاء قتٌبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

1999-84.181998اولذكرعراقًناجً الصاحب عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

1999-84.131998اولذكرعراقًمحمد صالح مرعٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

1999-83.831998اولذكرعراقًعلٌوي الرحمن عبد عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

1999-83.21998اولذكرعراقًاحمد حمٌد بسٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

1999-83.051998ثانًذكرعراقًصالح ضاري مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

1999-82.981998اولذكرعراقًحسن صبٌح محمد مهندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

1999-82.751998اولذكرعراقًناصر عبد نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

1999-82.71998اولذكرعراقًلطٌف عودة فٌصلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

1999-82.411998اولذكرعراقًشاكر وفٌق ثامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

1999-82.161998اولذكرعراقًجابر محمد جابرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

1999-81.991998اولانثىعراقٌةالحسٌن عبد سندسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

1999-81.91998اولذكرعراقًخضٌر هاشم سمٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

1999-81.681998اولذكرعراقًحسن الجبار عبد حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

1999-81.661998ثانًانثىعراقٌةحسن ابراهٌم ورودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

1999-81.641998اولذكرعراقًصالح احمد سامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

1999-81.541998اولذكرعراقًمحمود ناصر المجٌد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

1999-81.531998اولذكرعراقًحسٌن غائب برهانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

1999-81.531998اولذكرعراقًعلوان محسن جبارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

1999-81.151998اولذكرعراقًصباح عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71
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1999-81.141998اولذكرعراقًسعٌد محمد الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72

1999-81.031998اولذكرعراقًجاسم محمود شاكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

1999-81.011998اولذكرعراقًمحمد رشٌد الودود عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

1999-80.971998اولذكرعراقًاحمد هذال عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

1999-80.921998اولذكرعراقًعبود حسن نائبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

1999-80.671998اولذكرعراقًحسٌن خالد فراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

1999-80.641998اولذكرعراقًكرٌم محمد رٌاضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

1999-80.561998اولذكرعراقًمحمد محمود مهندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

1999-80.541998اولذكرعراقًعبد عاٌش الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

1999-80.471998اولذكرعراقًاحمد علً الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

1999-80.381998ثانًذكرفلسطٌنًرضوان فرج رضوانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

1999-80.111998اولذكرعراقًخضٌر محمد عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

1999-79.841998اولذكرعراقًمحض نوري صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

1999-79.811998ثانًذكرعراقًراشد محسن ساجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

1999-79.751998اولذكرسوريجٌعان مصطفى عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

1999-79.651998اولذكرعراقًسلمان داود بشارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

1999-79.61998اولذكرعراقًعباس طه ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

1999-79.581998اولذكرعراقًحمود عودة الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

1999-79.541998اولذكرعراقًمحمود ٌاسٌن ناظرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

1999-79.541998ثانًذكرعراقًسحاب عبد صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

1999-79.521998ثانًذكرعراقًمختار محمود فرقدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

1999-79.51998اولذكرعراقًحسن ٌونس معنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

1999-79.51998اولذكرعراقًالرحمن عبد الجبار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

1999-79.331998اولذكرعراقًمحمد كمال اسعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95
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1999-79.31998اولذكرعراقًالمجٌد عبد القادر عبد هشامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96

1999-78.971998اولذكرعراقًالعزٌز عبد حسن احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

1999-78.921998اولذكرعراقًدباش حسٌن احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

1999-78.871998اولذكرعراقًالرزاق عبد الوهاب عبد ثائرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

1999-78.861998اولذكرعراقًالوهاب عبد كامل عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

1999-78.861998اولذكرعراقًجبارة علوان مجٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

1999-78.841998اولذكرعراقًاسماعٌل عبد قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

1999-78.71998اولذكرعراقًخمٌس الوهاب عبد زوٌعالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

1999-78.71998اولذكرعراقًعطٌة سرحان نعمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

1999-78.571998اولذكرعراقًتركً نعمان اللطٌف عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

1999-78.551998اولذكرعراقًاسماعٌل الناصر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

1999-78.541998اولذكرعراقًعلوان خلٌل سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

1999-78.41998اولذكرعراقًعلً تحسٌن مروانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

1999-78.211998اولذكرعراقًجمٌل حسٌن عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

1999-78.061998اولذكرعراقًعطٌة احمد اٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

1999-78.041998اولذكرعراقًسلٌمان حمد فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

1999-77.961998اولذكرعراقًسلمان الرحمن عبد ثامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

1999-77.891998اولذكرعراقًعلً خلٌفة جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

1999-77.841998ثانًانثىعراقٌةهللا عبد مصطفى سوسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

1999-77.681998اولذكرعراقًجاسم حمٌد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

1999-77.61998اولذكرعراقًاللطٌف عبد هاشم انسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

1999-77.571998ثانًذكرعراقًمراد علً جلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

1999-77.561998اولذكرعراقًحمٌد محمد مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

1999-77.451998اولذكرعراقًعمر القادر عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119
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1999-77.391998اولذكرعراقًغربً شوح حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120

1999-77.391998اولذكرعراقًمحمد ابراهٌم هللا خٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

1999-77.331998اولذكرعراقًنقاده جبار علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

1999-77.181998اولذكرعراقًناصر الحكٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

1999-77.181998اولذكرعراقًمحل كامل فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

1999-77.131998اولذكرعراقًابراهٌم محمد الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

1999-77.071998اولذكرعراقًعباس احمد هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

1999-771998ثانًذكرعراقًمركب حرٌر خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

1999-76.871998ثانًذكرعراقًمحمود العزٌز عبد سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

1999-76.791998اولذكرعراقًعزاوي صالح خلٌل ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

1999-76.791998اولذكرعراقًحمد فلٌح ناٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

1999-76.711998ثانًذكرعراقًعواد احمد وضاحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

1999-76.691998اولذكرعراقًمصطفى برهان قصًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

1999-76.621998اولذكرعراقًصباح سلطان عبودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

1999-76.411998ثانًذكرعراقًخضٌر محمود عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

1999-76.391998ثانًذكرعراقًحبٌب ابراهٌم عبٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135

1999-76.351998ثانًذكرعراقًعلً محمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد136

1999-76.221998اولذكرعراقًقدو جمٌل صبحًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد137

1999-76.211998اولذكرعراقًخرمٌط علً طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد138

1999-76.061998اولذكرعراقًٌوسف فاضل فارسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد139

1999-76.021998اولذكرعراقًصالح احمد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد140

1999-75.821998اولذكرعراقًالوهاب عبد الرزاق عبد موفقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد141

1999-75.641998اولذكرعراقًرحٌم رجب محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد142

1999-75.321998ثانًذكرعراقًمحمد هللا عبد نجٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد143
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1999-75.31998ثانًانثىعراقٌةسعٌد اسماعٌل حقوقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد144

1999-75.161998ثانًذكرعراقًشمٌس محمود الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد145

1999-75.121998اولذكرعراقًحسٌن جمعة حسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد146

1999-74.951998اولذكرعراقًسلمان داود طالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد147

1999-74.941998اولذكرعراقًعبد حسٌن صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد148

1999-74.921998اولذكرعراقًهللا عبد هللا سعد كامرانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد149

1999-74.861998اولذكرعراقًمحمد شكري طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد150

1999-74.681998اولذكرعراقًمظعن ساٌر عٌسىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد151

1999-74.591998اولذكرعراقًاٌوب الوهاب عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد152

1999-74.541998اولذكرعراقًمحمد ٌوسف محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد153

1999-74.481998اولذكرعراقًحمد حمدان عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد154

1999-74.331998اولذكرعراقًصاحب جالب عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد155

1999-74.261998اولذكرعراقًصالح مهدي احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد156

1999-74.11998اولذكرعراقًنصٌف عبد مجٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد157

1999-74.081998اولذكرعراقًسحاب عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد158

1999-74.061998اولذكرعراقًمحمد احمد فاروقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد159

1999-74.011998اولذكرعراقًحسٌن محمد الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد160

1999-73.761998ثانًذكرعراقًفرحان محسن خمٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد161

1999-73.721998اولذكرعراقًخلف صرٌصر عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد162

1999-73.71998اولذكرعراقًمهدي علو محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد163

1999-73.641998ثانًذكرعراقًشٌاع فٌصل عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد164

1999-73.61998ثانًذكرعراقًعباس صالح هاديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد165

1999-73.591998ثانًذكرعراقًمصطفى رحٌم نصٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد166

1999-73.521998ثانًذكرعراقًعباس محمد قاسم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد167
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1999-73.311998اولذكرعراقًالقادر عبد عباس خضٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد168

1999-73.241998اولذكرعراقًالوهاب عبد نعٌم اٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد169

1999-73.231998اولذكرعراقًخضٌر محمد عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد170

1999-73.211998اولذكرعراقًسلٌمان خضر ظافرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد171

1999-73.181998ثانًذكرعراقًسلٌمان حامد الحكٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد172

1999-73.081998ثانًذكرعراقًسلمان صبري حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد173

1999-72.961998اولذكرعراقًالمجٌد عبد ابراهٌم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد174

1999-72.941998اولذكرعراقًشرٌف سلٌمان طالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد175

1999-72.881998اولذكرعراقًصالح مهدي محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد176

1999-72.771998اولذكرعراقًكاظم حسٌن فٌصلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد177

1999-72.731998اولذكرعراقًصاحب جالب خضٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد178

1999-72.711998اولذكرعراقًتوفٌق وفٌق وسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد179

1999-72.641998ثانًذكرعراقًحسٌن عبٌد طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد180

1999-72.531998اولذكرعراقًحامد ٌعرب قحطانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد181

1999-72.491998اولذكرعراقًالجبار عبد محمود خضٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد182

1999-72.421998ثانًذكرعراقًالوهاب عبد الرزاق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد183

1999-72.281998ثانًذكرعراقًناصر هللا عبد عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد184

1999-72.221998اولانثىعراقٌةسالم متعب صدانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد185

1999-72.221998ثانًذكرعراقًحسٌن هللا مال حسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد186

1999-72.181998اولذكرعراقًعلً الجبار عبد نشأتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد187

1999-72.151998اولذكرعراقًحسٌن هللا مال بسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد188

1999-72.151998اولذكرعراقًشاكر خلٌل قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد189

1999-71.991998ثانًذكرعراقًحسٌن رداد نوريالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد190

1999-71.941998اولذكرعراقًاحمد هللا عبد حافظالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد191



التخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1999-71.941998ثانًذكرعراقًحمادي ٌوسف فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد192

1999-71.751998ثانًذكرعراقًمهدي حسٌن قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد193

1999-71.691998اولذكرعراقًجاسم اكرم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد194

1999-71.691998ثانًذكرسوريخلف احمد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد195

1999-71.341998ثانًذكرعراقًحسٌن علو محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد196

1999-70.951998اولذكرعراقًاسماعٌل غسان فراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد197

1999-70.931998اولذكرعراقًكٌع محمود حسٌن احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد198

1999-70.911998اولذكرعراقًمهدي سعٌد جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد199

1999-70.891998اولذكرعراقًٌاسٌن صباح مروانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد200

1999-70.771998اولذكرعراقًصاٌل هادي كمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد201

1999-70.761998ثانًذكرعراقًحسن ذٌاب بكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد202

1999-70.751998ثانًذكرعراقًالستار عبد حارثالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد203

1999-70.731998ثانًذكرعراقًزٌدان احمد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد204

1999-70.651998ثانًذكرعراقًخضٌر شاكر محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد205

1999-70.641998ثانًانثىعراقٌةمحً القادر عبد نادٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد206

1999-70.391998اولذكرعراقًالكرٌم عبد احمد عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد207

1999-70.261998ثانًذكرعراقًعبٌد عباس احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد208

1999-70.181998اولذكرعراقًمحسن علً كاظم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد209

1999-70.171998اولذكرعراقًحمادي حسٌن منصورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد210

1999-70.131998ثانًذكرعراقًاحمد سعٌد قصًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد211

1999-70.071998ثانًذكرعراقًرشٌد كامل فؤادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد212

1999-69.971998ثانًذكرعراقًقٌصر عبد مازنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد213

1999-69.71998اولذكرعراقًشرٌف الكرٌم عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد214

1999-69.691998اولذكرعراقًاللطٌف عبد قحطان عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد215
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1999-69.651998ثانًذكرعراقًحمٌد صباح نوريالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد216

1999-69.581998ثانًذكرعراقًعطٌة شمس ثامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد217

1999-69.531998ثانًذكرعراقًالدٌن نجم الدٌن نظامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد218

1999-69.491998ثانًذكرعراقًهللا عبد ابراهٌم هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد219

1999-69.331998ثانًذكرعراقًاحمد ثابت محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد220

1999-69.181998اولذكرعراقًعبود خالد ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد221

1999-69.021998ثانًذكرعراقًحوران سعٌد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد222

1999-68.831998اولذكرعراقًخلٌل احمد العظٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد223

1999-68.631998اولذكرعراقًعباس محمود كٌالنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد224

1999-68.591998ثانًذكرعراقًحمد الشٌخ العزٌز عبد حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد225

1999-68.371998ثانًذكرعراقًصالح هللا عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد226

1999-68.281998ثانًذكرعراقًخضٌر عبٌد عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد227

1999-68.261998ثانًذكرعراقًحسٌن طالب جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد228

1999-67.791998ثانًذكرعراقًمحمود هللا عطا ذٌابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد229

1999-67.71998ثانًذكرعراقًحٌران غضبان عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد230

1999-67.521998ثانًذكرعراقًاحمد حسن مزعلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد231

1999-67.151998ثانًذكرعراقًسلمان محمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد232

1999-67.031998اولذكرعراقًحمود عباس فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد233

1999-67.021998اولذكرعراقًسعٌد مصطفى توفٌقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد234

1999-66.941998ثانًذكرعراقًعلً محسن محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد235

1999-66.651998ثانًذكرعراقًجاسم عاصم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد236

1999-66.581998ثانًذكرعراقًكدٌر صالح هاشمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد237

1999-66.581998ثانًذكرعراقًزٌنل محمود ثامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد238

1999-66.421998ثانًانثىعراقٌةعصمان راهً لمٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد239
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1999-65.851998اولذكرعراقًصالح فاروق ثائرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد240

1999-65.711998ثانًذكرعراقًفاضل عباس زهٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد241

1999-65.591998ثانًانثىعراقٌةمحمد احمد سوسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد242

1999-65.411998ثانًانثىعراقٌةطه الوهاب عبد اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد243

1999-65.351998ثانًانثىعراقٌةصادق سعد زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد244

1999-65.161998ثانًذكرعراقًمحمد غازي مازنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد245

1999-65.051998ثانًذكرعراقًاحمد خضٌر سلمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد246

1999-64.971998ثانًانثىعراقٌةكاظم جبار اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد247

1999-64.921998ثانًذكرعراقًالعزٌز عبد احمد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد248

1999-64.791998ثانًذكرعراقًبادي الرحٌم عبد كرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد249

1999-64.411998اولذكرعراقًزكً مؤٌد مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد250

1999-64.281998ثانًذكرعراقًحمٌد متعب منشدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد251

1999-63.551998ثانًذكرعراقًولً ابراهٌم محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد252

1999-63.331998ثانًذكرفلسطٌنًمحمد علً حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد253

1999-62.981998اولذكرعراقًاحمد ٌحٌى العزٌز عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد254

1999-62.811998ثانًذكرعراقًحمٌد ٌاسٌن محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد255

1999-62.691998ثانًانثىعراقٌةجاسم احمد سدادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد256

1999-62.551998ثانًذكرعراقًحمد برهان عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد257

1999-61.791998ثانًذكرعراقًرحٌم فٌصل بركاتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد258

1999-61.71998ثانًذكرعراقًجاسم رشٌد الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد259

1999-59.81998ثانًذكرعراقًجبر حمٌد مجٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد260

1999-59.181998ثانًذكرعراقًمحمد قٌس محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد261

1999-56.51998ثانًذكرعراقًعلً جهاد معتصمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد262

1999-55.481998اولذكرعراقًصالح احمد شوٌشالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد263


