
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2001-94.722000اولذكرعراقًتوفٌق ابراهٌم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2001-92.322000اولذكرعراقًمطر هللا عبد نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2001-90.712000اولانثىعراقٌةمطلك نعمة اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2001-88.912000اولذكرعراقًعلً حسٌن فاضل عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2001-88.592000اولانثىعراقٌةثابت محمد مالكالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2001-88.442000اولانثىعراقٌةعودة الجبار عبد اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2001-88.082000اولذكرعراقًحمد جاسم فالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2001-86.92000اولذكرعراقًحسن مهدي صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2001-86.832000اولذكرعراقًعباس مجٌد حامدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2001-86.382000اولانثىعراقٌةالكرٌم عبد مجٌد انتصارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2001-86.382000اولذكرعراقًخٌرات جمٌل مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2001-85.362000اولانثىعراقٌةمنسً عاشور نهلةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2001-85.142000اولذكرعراقًهللا عبد محمد خلٌل اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2001-84.92000اولذكرعراقًرمٌض محمد رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2001-84.62000اولانثىعراقٌةمحمد الرزاق عبد شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2001-83.862000اولذكرعراقًسعٌد هللا عبد الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2001-83.712000اولذكرعراقًخضر وٌس طه ٌاسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2001-83.582000اولذكرعراقًاحمد راغب مقدامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2001-83.572000اولذكرعراقًالحسٌن عبد مجٌد مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2001-83.552000اولذكرعراقًلطٌف ابراهٌم طارقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2001-82.872000اولذكرعراقًعزٌز علً حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2001-82.812000اولذكرعراقًمحمد جاسم سنجارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2001-82.762000اولذكرعراقًمرعٌد اسماعٌل حٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2001-82.682000اولانثىعراقٌةنصٌف سعٌد محمد سندسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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2001-82.632000اولذكرعراقًحمود صالح زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2001-82.582000اولانثىعراقٌةفخري احمد لمٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2001-82.582000اولذكرعراقًجمٌل حسن علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2001-82.372000اولذكرعراقًظاهر الرحمن عبد ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2001-82.292000اولذكرعراقًابراهٌم ٌوسف خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2001-82.082000اولذكرعراقًجاسم احمد عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2001-81.932000اولانثىعراقٌةطاهر جاسم احالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2001-81.852000اولذكرعراقًعلوان عبٌس هاديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2001-81.442000اولذكرعراقًمنسً هللا عبد عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2001-81.382000اولذكرعراقًالكرٌم عبد شاحوذ ثامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2001-81.312000اولذكرعراقًعلً ابراهٌم غنًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

2001-81.032000اولذكرعراقًحمٌد اللطٌف عبد فاٌزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

2001-80.622000اولذكرعراقًاحمد مرتضى محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

2001-80.612000اولذكرعراقًخضٌر احمد عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

2001-80.242000اولذكرعراقًعبٌد خلف جبرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

2001-80.062000اولذكرعراقًرزوقً اسماعٌل شوقًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

2001-80.042000اولذكرعراقًمحمود ابراهٌم عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

2001-79.972000اولذكرعراقًناجً زهٌر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

2001-79.942000اولانثىعراقٌةحافظ محمد صبٌحةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

2001-79.882000اولذكرعراقًسهٌل فاضل عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

2001-79.822000اولذكرعراقًمحمد جاسم مدحتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

2001-79.792000اولذكرعراقًابراهٌم ٌوسف سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

2001-79.762000اولذكرعراقًاحمد حمد محمد صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

2001-79.622000اولانثىفلسطٌنٌةعلً محمد عوض سهىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2001-79.612000اولذكرعراقًمطلك الغنً عبد رٌاضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

2001-79.532000اولذكرعراقًوهٌب كرٌم نذٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

2001-79.472000اولذكرعراقًاحمد رزوقً الحمٌد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

2001-79.382000اولذكرعراقًحسن عدنان نصٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

2001-79.32000اولذكرعراقًجاسم نصٌف الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

2001-79.222000اولذكرعراقًالدٌن بهاء رمزيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

2001-78.942000اولذكرعراقًالحمٌد عبد فاضل عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

2001-78.922000ثانًذكرعراقًمحمد حامد ماجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

2001-78.872000اولذكرعراقًعبود محمود خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

2001-78.822000اولانثىعراقٌةطالب علً سمٌرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

2001-78.742000اولانثىعراقٌةمحمد اسماعٌل ساجدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

2001-78.692000اولذكرعراقًمظلوم حسٌن الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

2001-78.682000اولذكرعراقًمحمد حسن طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

2001-78.282000اولذكرعراقًغافل خضٌر عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

2001-78.252000اولذكرعراقًطه حسٌن الجبار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

2001-78.122000اولذكرعراقًمهدي كاظم ماجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

2001-78.082000اولذكرعراقًاحمد شهاب علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

2001-78.062000اولذكرعراقًمحمود الرحمن عبد زٌدانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

2001-78.042000اولذكرعراقًالحمٌد عبد المجٌد عبد اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

2001-782000اولذكرعراقًاحمد خضٌر القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

2001-77.982000اولذكرعراقًحسن فلٌح نبٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

2001-77.82000اولذكرعراقًقٌار علً طاللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

2001-77.762000اولذكرعراقًراهً عباس اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

2001-77.582000اولذكرعراقًابراهٌم خلٌل عبد جبارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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2001-77.532000اولذكرعراقًمجٌد هللا عبد الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

2001-77.482000اولذكرعراقًاحمد حسٌن خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

2001-77.322000اولذكرعراقًٌاسٌن احمد وسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

2001-77.272000اولذكرعراقًصالح مهدي وسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

2001-77.192000اولذكرعراقًشرٌف نامق بهجتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

2001-77.172000اولذكرعراقًمظهور هللا عطا حازمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

2001-76.972000اولذكرعراقًجمعة محمد فائزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

2001-76.892000اولانثىعراقٌةالوهاب عبد غالب اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

2001-76.892000اولذكرعراقًاحمد حمد هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

2001-76.852000اولذكرعراقًمكً محمد عقٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

2001-76.682000اولذكرعراقًكاظم الواحد عبد نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

2001-76.672000اولذكرعراقًعوٌد عباس فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

2001-76.542000اولذكرعراقًحسن القهار عبد حارثالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

2001-76.52000ثانًذكرعراقًخلٌفة عبد رشٌد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

2001-76.442000اولذكرعراقًرضا ٌوسف ٌشارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

2001-76.292000اولذكرعراقًالجبار عبد الستار عبد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

2001-76.282000اولذكرعراقًعلً محمود علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

2001-76.232000اولذكرعراقًعلً سعدي خلف محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

2001-75.922000اولذكرعراقًدنان حسٌن حازمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

2001-75.852000اولذكرعراقًرشٌد محمود الملك عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

2001-75.752000ثانًذكرعراقًجاسم عنتر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

2001-75.742000اولذكرعراقًمجٌد عبد تركًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

2001-75.682000اولذكرعراقًعبدان محمود عثمان عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

2001-75.572000اولذكرعراقًعلً قاسم هاشمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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2001-75.522000اولذكرعراقًخمٌس محمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

2001-75.452000اولذكرعراقًمحمود محمد رحٌم مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

2001-75.392000اولذكرعراقًمحمود خمٌس ٌحٌىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

2001-75.132000اولانثىعراقٌةنعمان طالب رواءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

2001-75.042000اولذكرعراقًشهاب عدنان الدٌن محًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

2001-75.032000اولانثىعراقٌةمحمود الرحمن عبد االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

2001-74.912000اولذكرعراقًجراد عباس خضٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

2001-74.882000اولذكرعراقًنجم حمٌد طه رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

2001-74.682000اولذكرعراقًالعزٌز عبد اسماعٌل العزٌز عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

2001-74.652000اولذكرسوريمحمد محمود فوزيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

2001-74.462000اولذكرعراقًخلف عزٌز جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

2001-74.382000اولذكرعراقًالمجٌد عبد سالم محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

2001-74.352000اولذكرعراقًجسام خلف فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

2001-74.32000اولذكرعراقًمهدي علً عبد لؤيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

2001-74.242000اولذكرعراقًهللا عبد نجم لؤيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

2001-74.242000اولذكرعراقًرجب الجبار عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

2001-74.072000اولذكرعراقًوحٌد ابراهٌم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

2001-74.052000اولذكرعراقًسهٌل ٌاسٌن الصمد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

2001-73.982000اولذكرعراقًجواد حسٌن الهادي عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

2001-73.792000اولذكرعراقًعبٌد عباس سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

2001-73.692000اولذكرعراقًحسٌن كاظم صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

2001-73.682000اولذكرعراقًالمشهدانً محمود محمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

2001-73.662000اولذكرعراقًمحمود حسن مصطافالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119

2001-73.582000اولذكرعراقًالعً فنر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد120
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2001-73.532000اولذكرعراقًحمد صالح خٌالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد121

2001-73.332000اولذكرعراقًمحمد حمد عطٌة وجٌهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد122

2001-73.252000اولانثىعراقٌةمحمد مساهر وهبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد123

2001-73.242000اولذكرعراقًٌونس خلٌل سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد124

2001-73.132000اولانثىعراقٌةالكرٌم عبد مجٌد امنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد125

2001-72.92000اولذكرعراقًطه حسٌن علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد126

2001-72.892000اولذكرعراقًحسٌن احمد حاتمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد127

2001-72.892000اولذكرعراقًحسٌن ابراهٌم علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد128

2001-72.892000ثانًذكرعراقًعباس حبٌب حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد129

2001-72.832000اولذكرعراقًساهً هللا عبد عطٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد130

2001-72.692000اولانثىعراقٌةعلوان الصاحب عبد اسٌاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد131

2001-72.682000اولذكرعراقًجٌاد راشد ماجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد132

2001-72.652000اولذكرعراقًمصطفى حسٌن علً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد133

2001-72.622000اولذكرعراقًحسٌن الخالق عبد خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد134

2001-72.562000اولذكرعراقًظاهر حمد القهار عبد ٌعربالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد135

2001-72.532000اولذكرعراقًكلٌل كرٌم مظهورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد136

2001-72.392000اولانثىسورٌةقدوري حاج عمر نسٌبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد137

2001-72.382000اولذكرعراقًفرحان المجٌد عبد ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد138

2001-72.142000اولذكرعراقًضاحً زٌن طالبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد139

2001-72.062000اولانثىعراقٌةناصر محمد مٌسلونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد140

2001-71.922000اولذكرعراقًمناهً خوام قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد141

2001-71.842000اولذكرعراقًكعٌبر كاظم منذرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد142

2001-71.752000اولانثىعراقٌةاسماعٌل عروبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد143

2001-71.732000اولذكرعراقًظاهر عبد احمد الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد144
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2001-71.662000اولذكرعراقًانور ثامر حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد145

2001-71.592000اولذكرعراقًخضٌر احمد مهديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد146

2001-71.482000ثانًذكرعراقًهللا سعد هللا مال قحطانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد147

2001-71.452000اولذكرعراقًكرٌم فوزي فراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد148

2001-71.422000اولذكرعراقًعبود دلً قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد149

2001-71.412000اولذكرعراقًصالح مهدي الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد150

2001-71.412000اولذكرعراقًجاسم احمد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد151

2001-71.342000اولذكرعراقًصالح حمٌد هاديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد152

2001-71.22000اولذكرعراقًعباس محمد عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد153

2001-71.142000اولذكرعراقًمحمود عطٌة عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد154

2001-71.132000اولذكرعراقًناٌف محٌسن اوسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد155

2001-71.012000اولذكرعراقًجاسم محمد عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد156

2001-70.862000اولذكرعراقًصالح حسن عبٌد مؤٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد157

2001-70.862000ثانًذكرعراقًهللا عبد احمد رشاد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد158

2001-70.632000اولذكرعراقًذٌاب علً حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد159

2001-70.632000اولذكرعراقًفٌاض حمادي عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد160

2001-70.552000اولذكرعراقًحسن عبد جعفرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد161

2001-70.472000ثانًذكرعراقًرحٌم جمٌل سعديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد162

2001-70.462000ثانًذكرعراقًحسن فلٌح صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد163

2001-70.412000ثانًذكرعراقًنامق ستار ناظمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد164

2001-70.232000اولانثىعراقٌةمحمد فؤاد اٌناسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد165

2001-70.232000اولذكرعراقًشافً زكً مازنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد166

2001-70.232000اولذكرعراقًمحمود قدوري صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد167

2001-70.22000اولذكرعراقًاحمد محمد جاسم نزارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد168
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2001-70.012000اولذكرعراقًخصباك مرٌد ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد169

2001-69.912000اولذكرعراقًالوهاب عبد غصون محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد170

2001-69.882000اولذكرعراقًخلف حسٌن سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد171

2001-69.832000اولذكرعراقًحسٌن حسن علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد172

2001-69.752000اولذكرعراقًخلف محمد خلٌل اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد173

2001-69.62000ثانًذكرعراقًعلً حسٌن شاملالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد174

2001-69.532000اولذكرعراقًاسماعٌل حبٌب عطاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد175

2001-69.422000اولذكرعراقًحمادي حسٌن صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد176

2001-69.272000اولذكرعراقًحسٌن صالح ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد177

2001-69.262000اولذكرعراقًحسٌن الكرٌم عبد سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد178

2001-69.152000اولذكرعراقًمشعان حامد دحامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد179

2001-69.142000اولذكرعراقًمجٌد محمود حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد180

2001-69.082000اولانثىعراقٌةسلمان محمود زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد181

2001-69.052000اولذكرفلسطٌنًسعٌد شوكت عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد182

2001-68.792000اولذكرعراقًسلمان كرٌم قتٌبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد183

2001-68.772000اولذكرعراقًحسن عطٌة عودةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد184

2001-68.552000اولذكرعراقًحسٌن حمود الهادي عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد185

2001-68.472000اولذكرعراقًثانً سالم جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد186

2001-68.472000ثانًذكرعراقًاسماعٌل زكً سؤددالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد187

2001-68.442000اولذكرعراقًهللا عبد هاشم الباسط عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد188

2001-68.392000ثانًذكرعراقًمحمود شاكر علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد189

2001-68.342000اولذكرعراقًهللا عبد حمٌد فرجالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد190

2001-68.292000اولانثىعراقٌةصالح محمد زهٌر منارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد191

2001-68.262000اولذكرعراقًسهٌل حمٌدي سعديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد192
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2001-68.262000ثانًذكرعراقًشاكر حمد الغفور عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد193

2001-68.122000اولذكرعراقًالكرٌم عبد الوهاب عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد194

2001-68.122000اولذكرعراقًالهادي عبد حسٌن علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد195

2001-67.992000ثانًذكرعراقًطه سعدون اشرفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد196

2001-67.82000اولذكرعراقًكاظم ذٌاب عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد197

2001-67.672000اولذكرعراقًمصطفى محمد احمد عادلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد198

2001-67.622000اولذكرعراقًمحمد احمد سمٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد199

2001-67.582000اولذكرعراقًمحمد ٌوسف كرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد200

2001-67.532000اولذكرعراقًحسٌن فاضل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد201

2001-67.472000ثانًانثىعراقٌةشوكت ٌوسن وسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد202

2001-67.312000اولذكرعراقًداود سلمان الفتاح عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد203

2001-67.272000ثانًذكرعراقًسعٌد داود سلمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد204

2001-67.262000ثانًذكرعراقًالرحمن عبد سعٌد عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد205

2001-67.182000اولانثىعراقٌةجمعة صالح نهىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد206

2001-66.942000اولذكرعراقًكرٌم محمد ماجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد207

2001-66.92000اولذكرعراقًهللا عبد محمد عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد208

2001-66.882000اولذكرعراقًابراهٌم علوان سلمان علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد209

2001-66.792000اولذكرعراقًجبر حمٌد المجٌد عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد210

2001-66.422000اولانثىعراقٌةمرزوك فرحان لمىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد211

2001-66.392000اولذكرعراقًعطٌة علً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد212

2001-66.372000ثانًذكرعراقًنغٌمٌش نافع شاكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد213

2001-66.332000ثانًذكرعراقًوسمً نعمة حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد214

2001-66.262000اولذكرعراقًالكاظم عبد محمود محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد215

2001-66.262000اولذكرعراقًحمٌد نزال ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد216
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2001-66.262000ثانًذكرعراقًسعٌد العزٌز عبد معتزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد217

2001-66.262000ثانًذكرعراقًرزٌق الشٌخ حمد كرٌم نزارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد218

2001-66.112000اولذكرعراقًرشٌد مدب سعدونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد219

2001-66.112000اولذكرعراقًحمٌد حسن فرزدقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد220

2001-66.072000ثانًذكرعراقًمطر علوان سلمان علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد221

2001-66.062000اولذكرعراقًصالح علٌوي فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد222

2001-66.062000ثانًذكرعراقًحسون احمد كرٌم حاتمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد223

2001-66.052000اولذكرعراقًسالم محمد الكرٌم عبد هاشمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد224

2001-66.012000ثانًذكرعراقًابراهٌم فاضل محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد225

2001-65.82000ثانًذكرعراقًجاسم لفته اسدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد226

2001-65.482000اولذكرسوريصادق محمد مهٌديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد227

2001-65.472000ثانًذكرعراقًاسماعٌل مفٌد سنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد228

2001-65.362000ثانًذكرعراقًالرحمن عبد حاتم مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد229

2001-65.312000اولذكرعراقًنجم هللا عبد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد230

2001-65.32000اولانثىسورٌةمحمود سعٌد لبٌبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد231

2001-65.252000اولذكرعراقًولد كرٌم برهانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد232

2001-65.172000ثانًذكرعراقًالٌاس هللا عبد نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد233

2001-65.142000اولذكرعراقًاحمد توفٌق سعٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد234

2001-64.892000ثانًذكرعراقًحسن محمد موفقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد235

2001-64.872000ثانًذكرعراقًحمود ٌاسٌن اٌمنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد236

2001-64.862000اولذكرعراقًجوٌر ناٌف احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد237

2001-64.752000اولذكرعراقًحسٌن عبود نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد238

2001-64.592000اولذكرعراقًمحمود شاكر سريالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد239

2001-64.512000اولذكرعراقًمهدي صالح سهٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد240
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2001-64.392000ثانًذكرعراقًفرحان سالم محمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد241

2001-64.382000اولذكرعراقًالطٌف طه عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد242

2001-64.32000اولانثىعراقٌةابراهٌم اكرم منٌعةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد243

2001-64.292000اولذكرعراقًمظعن ساٌر غازيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد244

2001-64.232000اولذكرعراقًخالد عٌسى قحطانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد245

2001-64.152000اولانثىعراقٌةحسن احمد حمدٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد246

2001-64.142000ثانًذكرعراقًحسٌن حسن ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد247

2001-63.862000ثانًذكرعراقًعلً حسٌن عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد248

2001-63.622000اولذكرعراقًالمحمدي حمد عبد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد249

2001-63.492000ثانًذكرعراقًالرحٌم عبد ادٌب خلدونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد250

2001-63.452000ثانًذكرعراقًعوٌد الوهاب عبد سمٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد251

2001-63.322000اولذكرعراقًصالح صبري صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد252

2001-63.262000ثانًذكرعراقًعوٌد حمد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد253

2001-63.252000ثانًذكرعراقًشفٌق محمد الدٌن جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد254

2001-63.182000ثانًذكرفلسطٌنًالرحمن عبد خلٌل فرحانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد255

2001-63.082000ثانًذكرعراقًحمادي حسون اراهٌم حسونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد256

2001-63.012000ثانًذكرعراقًحمادي حمٌد عبد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد257

2001-62.992000ثانًانثىعراقٌةهللا عبد نجم محمد سركلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد258

2001-62.672000ثانًذكرعراقًالستار عبد هشام صفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد259

2001-62.492000ثانًانثىعراقٌةكرٌم شٌاع زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد260

2001-62.42000ثانًذكرعراقًحمود هللا عبد جمالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد261

2001-62.222000اولذكرعراقًٌوسف عبد نجم حكمتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد262

2001-61.962000ثانًذكرعراقًزكً احمد خضٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد263

2001-61.682000اولذكرعراقًموسى االمٌر عبد قصًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد264
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2001-61.432000ثانًذكرعراقًصبري كامل صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد265

2001-61.422000ثانًانثىعراقٌةاحمد ولٌد اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد266

2001-61.42000ثانًذكرعراقًفندي سبع خمٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد267

2001-61.352000اولانثىعراقٌةسعٌد علً منارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد268

2001-61.342000ثانًذكرعراقًحاوي محسن رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد269

2001-61.322000ثانًذكرعراقًحمودي طه اعتمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد270

2001-61.112000ثانًانثىعراقٌةناصر حسٌن ذكرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد271

2001-60.852000اولذكرعراقًصبح طلب سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد272

2001-60.772000اولذكرعراقًغٌدان نصرت ثاٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد273

2001-60.582000ثانًذكرعراقًهادي صالح محمد عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد274

2001-60.512000ثانًذكرعراقًحمد كنوش سامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد275

2001-60.482000ثانًذكرعراقًحسٌن ادي رعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد276

2001-60.442000ثانًذكرعراقًمحمد جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد277

2001-60.292000اولذكرعراقًحسن هاشم رٌاضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد278

2001-60.232000اولذكرعراقًجاسم مجٌد اٌمنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد279

2001-60.182000ثانًذكرعراقًصالح محمد مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد280

2001-60.042000اولذكرعراقًحمد مخلف ختالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد281

2001-59.862000ثانًذكرعراقًمطلب هللا عبد الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد282

2001-59.762000ثانًانثىعراقٌةهادي علً مكٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد283

2001-59.552000ثانًذكرعراقًلفته علً حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد284

2001-59.512000ثانًذكرعراقًكرٌم حمٌد كاملالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد285

2001-59.492000ثانًانثىعراقٌةرحٌم منٌر مٌساءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد286

2001-59.332000ثانًذكرعراقًاحمد خلٌل صالحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد287

2001-59.272000ثانًانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل غفرانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد288



التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2001-59.092000ثانًذكرعراقًرزٌك جمعة السالم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد289

2001-59.042000ثانًانثىعراقٌةجلوب مدحت اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد290

2001-58.92000ثانًذكرعراقًحسون عطا عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد291

2001-58.92000ثانًذكرعراقًمحمد هللا عبد صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد292

2001-58.692000اولذكرعراقًناصر ابراهٌم خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد293

2001-58.292000ثانًذكرعراقًجٌاد اوجٌد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد294

2001-58.222000ثانًذكرعراقًعلوان عباس احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد295

2001-57.452000ثانًذكرعراقًمهٌان بدر رٌاضالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد296

2001-57.152000ثانًانثىعراقٌةثامر كنعان وسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد297

2001-54.42000ثانًانثىعراقٌةعنبر الواحد عبد نغمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد298


