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2003-89.742002األولذكرعراقًصالح محمد لقمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد1

2003-89.212002األولذكرعراقًالفً ٌونس جمعةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد2

2003-88.22002األولأنثىعراقٌةذٌاب كرٌم كفاٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد3

2003-87.942002األولأنثىعراقٌةهادي جبار نغمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد4

2003-86.482002األولذكرعراقًعلً محمد سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد5

2003-85.962002األولأنثىعراقٌةمحمد رشٌد هٌفاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد6

2003-85.952002األولأنثىعراقٌةالغنً عبد العزٌز عبد مهاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد7

2003-85.92002األولذكرعراقًتوفٌق اٌوب الحلٌم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد8

2003-85.872002األولذكرعراقًاطوع الستار عبد جمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد9

2003-85.782002األولذكرعراقًالمجٌد عبد تركان الكرٌم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد10

2003-85.052002األولذكرفلسطٌنًمحمد جودة وسٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد11

2003-84.662002األولذكرعراقًمحمود حسن عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد12

2003-83.742002األولذكرعراقًحمٌد القادر عبد غسانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد13

2003-83.462002األولذكرعراقًسعود حسٌن ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد14

2003-83.332002األولذكرعراقًمحمد رؤوف سامًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد15

2003-83.152002األولذكرعراقًطه سلمان زٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد16

2003-83.062002األولذكرعراقًشاهوار برا كاكه رشٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد17

2003-82.752002األولذكرعراقًمحمود كرٌم محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد18

2003-82.682002األولذكرعراقًصالح جاسم عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد19

2003-82.582002األولذكرعراقًجوٌر عبد جمعة عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد20

2003-82.292002األولذكرعراقًهالل ابراهٌم هاديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد21

2003-82.062002األولأنثىعراقٌةعبٌد علً كواكبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد22

2003-81.962002األولذكرعراقًمحمد محمود احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد23

2003-81.962002األولذكرعراقًحمود جسام حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2003-81.772002األولذكرعراقًحمادي حمد القادر عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد25

2003-81.742002األولذكرعراقًمحمد الحسٌن عبد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد26

2003-81.62002األولذكرعراقًحٌدر الدٌن عز لقمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد27

2003-81.512002األولذكرعراقًالرزاق عبد عادل مصعبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد28

2003-81.412002األولذكرعراقًهللا عبد خلف عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد29

2003-81.42002األولذكرعراقًكرٌم فاتح آكوالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد30

2003-81.012002األولذكرعراقًعلً عبد دلف محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد31

2003-80.992002األولذكرعراقًعباس خضٌر ٌاسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد32

2003-80.942002األولذكرعراقًخزعل مهدي علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد33

2003-80.612002األولذكرعراقًفرحان طارش عباس حٌدرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد34

2003-80.52002األولذكرعراقًعبٌد سلمان ٌعقوبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد35

2003-80.122002األولأنثىفلسطٌنٌةحسن طانش سهٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد36

2003-79.892002األولذكرعراقًخلٌفة فهٌر الفتاح عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد37

2003-79.542002األولذكرعراقًسلمان احمد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد38

2003-79.442002األولذكرعراقًخضٌر حمود اللطٌف عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد39

2003-79.12002األولذكرعراقًهللا عبد حمد بزٌعالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد40

2003-78.892002األولذكرعراقًعلوان حسٌن قاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد41

2003-78.872002األولأنثىعراقٌةالجبار عبد غزوةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد42

2003-78.792002األولأنثىعراقٌةراكان احمد رشاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد43

2003-78.792002األولذكرعراقًمجٌد بهمن حٌدرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد44

2003-78.472002األولذكرعراقًهللا عبد محمد ثابتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد45

2003-78.452002األولذكرعراقًصالح مهدي هشامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد46

2003-78.452002األولذكرعراقًحمادي اللطٌف عبد طهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد47

2003-78.362002األولذكرعراقًصادق محمد الدٌن بهاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2003-78.242002األولذكرعراقًمحمد دحام كاظمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد49

2003-78.172002األولذكرعراقًمروح كركز عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد50

2003-78.092002األولذكرعراقًمحمود الستار عبد براءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد51

2003-78.052002الثانًذكرعراقًكاظم مهدي محاربالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد52

2003-77.992002األولذكرعراقًنواف خضٌر عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد53

2003-77.762002األولذكرعراقًكاظم حسٌن محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد54

2003-77.642002األولذكرعراقًهللا عبد خضٌر اسماعٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد55

2003-77.422002األولذكرعراقًالكرٌم عبد سعٌد رعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد56

2003-77.32002األولذكرعراقًصالح علً حسٌن علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد57

2003-77.252002األولذكرعراقًاسحاق غانم محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد58

2003-77.172002األولذكرعراقًمحمد ناٌف باسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد59

2003-77.172002األولذكرعراقًدهر مخلف صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد60

2003-77.042002األولذكرعراقًلطٌف هللا عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد61

2003-76.772002األولذكرعراقًجاسم ذٌاب غنًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد62

2003-76.712002األولذكرعراقًعلً محمد قدوري فارسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد63

2003-76.692002األولذكرعراقًعبد جبار عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد64

2003-76.662002األولذكرعراقًعواد سلمان حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد65

2003-76.542002األولأنثىعراقٌةمحمد خلف حمدٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد66

2003-76.322002األولذكرعراقًعطٌة أمٌن مصدقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد67

2003-76.312002األولذكرعراقًعلً حسٌن الدٌن عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد68

2003-76.32002األولذكرعراقًحسٌن حمادي فرحانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد69

2003-76.122002األولذكرعراقًعبد جعفر حٌدرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد70

2003-76.012002األولذكرعراقًصالح ثلج ٌونسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد71

2003-75.662002األولذكرعراقًغضٌب زامل حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2003-75.62002األولذكرعراقًاسماعٌل ابراهٌم جلٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد73

2003-75.592002األولأنثىعراقٌةمصطفى توفٌق شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد74

2003-75.562002األولأنثىعراقٌةمحمد مهدي بتولالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد75

2003-75.432002الثانًذكرعراقًجاسم جبار ماهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد76

2003-75.242002األولأنثىعراقٌةنوري صبٌح زهراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد77

2003-75.22002األولذكرعراقًٌونس فرحان فاروقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد78

2003-75.072002األولذكرعراقًسعدون غازي فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد79

2003-74.862002األولأنثىعراقٌةاللة عبد حسٌن سهامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد80

2003-74.852002األولذكرعراقًعلً حسن حردانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد81

2003-74.852002األولذكرعراقًجبٌر الستار عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد82

2003-74.832002األولذكرعراقًخلف عبد عوادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد83

2003-74.72002األولذكرعراقًالرحمن عبد نافع اٌهابالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد84

2003-74.672002األولأنثىعراقٌةحسٌن الرحمن عبد وصالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد85

2003-74.652002األولذكرعراقًاللطٌف عبد حسٌن رٌاضالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد86

2003-74.472002األولذكرعراقًخضٌر وهاب لٌثالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد87

2003-74.372002األولذكرعراقًعبٌد حامد صافًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد88

2003-74.342002األولذكرعراقًاحمد حسٌن محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد89

2003-74.242002األولأنثىعراقٌةالستار عبد عدنان هٌامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد90

2003-74.232002األولأنثىعراقٌةمحمد خالد بكٌردالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد91

2003-74.132002الثانًذكرعراقًخلٌل طلب صبٌحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد92

2003-74.032002األولذكرعراقًالهادي عبد ماضً صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد93

2003-74.012002األولذكرعراقًالرحمن عبد محمد عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد94

2003-73.972002األولذكرعراقًرضا غفور احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد95

2003-73.732002األولذكرعراقًمحمد فاروق اٌمنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد96
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2003-73.732002األولذكرعراقًاحمد خلف ناظمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد97

2003-73.722002األولذكرعراقًحمٌد مجٌد عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد98

2003-73.72002األولذكرعراقًحمد محمد اسماعٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد99

2003-73.72002األولذكرعراقًحسٌن علً عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد100

2003-73.432002األولذكرعراقًكرفس جواد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد101

2003-73.432002األولذكرعراقًكضٌب حسن ثامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد102

2003-73.432002األولذكرعراقًاحمد مولود فرهادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد103

2003-73.422002األولأنثىعراقٌةعبود سعٌد اسماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد104

2003-73.422002األولذكرعراقًمحمد مصلح ازهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد105

2003-73.422002األولذكرعراقًحماش حسن حكمتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد106

2003-73.342002األولذكرعراقًفتٌح سالم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد107

2003-72.972002األولذكرعراقًمجٌد اكرم غسانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد108

2003-72.92002األولذكرعراقًاسماعٌل الدائم عبد الستار عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد109

2003-72.92002الثانًذكرعراقًحسٌن احمد مهديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد110

2003-72.882002األولذكرعراقًحمٌد عوٌد قاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد111

2003-72.812002األولذكرعراقًفرحان سلمان جاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد112

2003-72.722002األولذكرعراقًبجأي حمود عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد113

2003-72.662002األولذكرعراقًلطٌف نصٌف زاحمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد114

2003-72.52002األولذكرعراقًمحمد عبد عطا محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد115

2003-72.482002األولذكرعراقًالجبار عبد الرحٌم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد116

2003-72.412002األولذكرعراقًاسماعٌل عباس جمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد117

2003-72.362002الثانًأنثىعراقٌةجاسم علً خلودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد118

2003-72.342002األولذكرعراقًعبٌد حمٌد خلٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد119

2003-72.312002األولذكرعراقًجمعة حسٌن عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد120
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2003-72.282002األولذكرعراقًاسماعٌل عبٌد قٌسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد121

2003-72.222002األولذكرعراقًضاري حمٌد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد122

2003-72.222002األولذكرعراقًذٌاب جبٌر سلٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد123

2003-72.172002األولذكرعراقًسلمان داود جاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد124

2003-72.012002األولذكرعراقًعلوان عباس مؤٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد125

2003-71.972002األولذكرعراقًفٌاض هالل جاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد126

2003-71.962002األولذكرعراقًخضٌر حسن صدامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد127

2003-71.942002األولذكرعراقًحمادي شٌبان حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد128

2003-71.752002األولذكرعراقًمحمد بكر فرحانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد129

2003-71.712002األولذكرعراقًمحمود شاكر جمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد130

2003-71.662002األولذكرعراقًفرحان خلف فوزيالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد131

2003-71.622002األولذكرعراقًجاسم صالح صائبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد132

2003-71.572002األولذكرعراقًٌعقوب ٌوسف اٌمنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد133

2003-71.572002األولذكرعراقًابراهٌم احمد عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد134

2003-71.52002األولأنثىعراقٌةخلٌل طه اسٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد135

2003-71.52002األولذكرعراقًمحمد رجب الصمد عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد136

2003-71.482002األولذكرعراقًحمد عبد حامدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد137

2003-71.452002األولذكرعراقًمحمد عبٌد قطبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد138

2003-71.442002األولذكرعراقًاألمٌر عبد قاسم تلمسانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد139

2003-71.32002األولذكرعراقًهللا عبد كرٌم الجبار عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد140

2003-71.32002األولذكرعراقًسلمان محمد علً محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد141

2003-71.272002األولذكرعراقًالفتاح عبد عباس الكرٌم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد142

2003-71.272002األولذكرعراقًسلمان حسن رعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد143

2003-71.252002األولذكرعراقًمحمود ابراهٌم صباحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد144
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2003-71.182002الثانًذكرعراقًحسٌن حكٌم نشوانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد145

2003-71.172002األولذكرعراقًنجم حسن فاضلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد146

2003-71.052002األولذكرعراقًمرعً الكرٌم عبد مروانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد147

2003-71.032002األولذكرعراقًعلٌوي محمود شاكرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد148

2003-71.032002الثانًذكرعراقًعطٌة شاكر سلوانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد149

2003-71.022002األولذكرعراقًصالح ابراهٌم لؤيالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد150

2003-712002األولذكرعراقًعباس حسن درٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد151

2003-70.952002األولذكرعراقًطه محمد مثنىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد152

2003-70.892002األولأنثىعراقٌةصالح ابراهٌم ٌسرىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد153

2003-70.892002األولذكرعراقًسلمان محمد حازمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد154

2003-70.872002األولذكرعراقًحسٌن شعبان اٌهابالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد155

2003-70.772002األولذكرعراقًمصطفى ابراهٌم اللطٌف عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد156

2003-70.752002األولذكرعراقًجواد حمٌد صهٌبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد157

2003-70.752002األولذكرعراقًعنٌان عبٌد حاتمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد158

2003-70.752002األولذكرعراقًعلوان حسٌن عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد159

2003-70.732002الثانًأنثىعراقٌةمحمود علً شٌرٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد160

2003-70.642002األولذكرعراقًجراد احمد نوارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد161

2003-70.572002األولذكرعراقًنوري حازم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد162

2003-70.542002األولذكرعراقًحسٌن ناصر زٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد163

2003-70.532002األولذكرعراقًعزاوي نوفل اركانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد164

2003-70.462002األولذكرعراقًدفن محمد عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد165

2003-70.412002األولأنثىعراقٌةاللطٌف عبد لمٌاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد166

2003-70.322002األولأنثىعراقٌةحمٌد هللا عبد هدىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد167

2003-70.282002األولذكرعراقًسلمان سلٌمان لطٌفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد168
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2003-70.252002األولذكرعراقًصالح محمد كاملالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد169

2003-70.172002األولذكرعراقًصالح ابراهٌم عوادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد170

2003-70.132002األولذكرعراقًخٌرات جمٌل اسعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد171

2003-70.032002األولذكرعراقًحمد ابراهٌم خلٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد172

2003-70.012002األولذكرعراقًٌاسٌن ٌوسف محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد173

2003-69.982002األولذكرعراقًحسن اسماعٌل احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد174

2003-69.932002األولذكرعراقًحمزة صافً عادلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد175

2003-69.912002األولذكرعراقًمحمد حماد اسعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد176

2003-69.92002األولذكرعراقًعبٌد كٌطان حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد177

2003-69.772002الثانًذكرعراقًطه سلمان قٌسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد178

2003-69.752002األولذكرعراقًحسٌن حمود علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد179

2003-69.62002األولذكرعراقًاحمد هاشم عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد180

2003-69.62002األولذكرعراقًعلً متعب فالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد181

2003-69.592002األولذكرعراقًغنام سلمان عزتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد182

2003-69.572002األولذكرعراقًمهدي حبٌب عادلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد183

2003-69.492002األولذكرعراقًمحمد حسام محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد184

2003-69.462002األولذكرعراقًصالح ابراهٌم محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد185

2003-69.432002األولذكرعراقًالكرٌم عبد العزٌز عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد186

2003-69.432002األولذكرعراقًعلوان عباس مزاحمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد187

2003-69.42002األولأنثىعراقٌةمصطفى ابراهٌم انعامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد188

2003-69.372002األولذكرعراقًقندٌل علً محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد189

2003-69.192002األولذكرعراقًهللا عبد حمٌد مجٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد190

2003-69.132002األولذكرعراقًابراهٌم حمود فائقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد191

2003-69.062002األولذكرعراقًابراهٌم هللا عبد ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد192
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2003-69.052002األولأنثىعراقٌةشكر صفاء سرىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد193

2003-68.972002األولذكرعراقًكاظم جواد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد194

2003-68.952002األولذكرعراقًمحمد الستار عبد حارثالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد195

2003-68.922002الثانًذكرعراقًكاظم المجٌد عبد عقٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد196

2003-68.912002األولذكرعراقًسلمان رحٌم معتزالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد197

2003-68.882002الثانًذكرعراقًعلً محسن اسامةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد198

2003-68.782002األولذكرعراقًعطٌة محمد خلٌل محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد199

2003-68.712002األولذكرعراقًحسن حمٌد صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد200

2003-68.662002األولذكرعراقًمحمد حسن الغفور عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد201

2003-68.612002األولذكرعراقًصالح محمد الكرٌم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد202

2003-68.62002األولذكرعراقًكاظم عدنان قحطانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد203

2003-68.522002الثانًأنثىعراقٌةجمعة علً هدىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد204

2003-68.492002األولذكرعراقًالهادي عبد سعد انسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد205

2003-68.432002األولذكرعراقًعثمان الرزاق عبد قٌسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد206

2003-68.422002األولذكرعراقًمهلهل مغامس خلفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد207

2003-68.392002األولذكرعراقًطاهر صالح عصامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد208

2003-68.122002األولذكرعراقًعثمان حمٌد مظهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد209

2003-68.12002األولأنثىعراقٌةعلوان جابر لبنىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد210

2003-68.062002األولذكرعراقًعلً محمود مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد211

2003-68.032002األولذكرعراقًمهدي سناء عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد212

2003-68.022002األولأنثىعراقٌةحسٌن أآلله عبد خالدةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد213

2003-67.982002األولذكرعراقًجاسم حمادة ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد214

2003-67.932002األولذكرعراقًالرزاق عبد الوهاب عبد سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد215

2003-67.912002األولذكرعراقًحامد ادرٌس صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد216
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2003-67.912002األولذكرعراقًنامق فضلً تٌمورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد217

2003-67.892002األولأنثىعراقٌةامٌر ابراهٌم روٌدةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد218

2003-67.612002األولذكرعراقًاحمد رافع الباسط عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد219

2003-67.542002الثانًذكرعراقًاسماعٌل كاظم كاملالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد220

2003-67.422002األولذكرعراقًداود احمد عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد221

2003-67.422002األولذكرعراقًسلمان الرزاق عبد صادقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد222

2003-67.42002األولأنثىعراقٌةربٌع فاضل منتهىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد223

2003-67.352002األولذكرعراقًمخلف حسٌن قاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد224

2003-67.332002األولذكرعراقًسعد المعطً عبد السمٌع عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد225

2003-67.32002األولذكرعراقًنعمة احمد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد226

2003-67.212002الثانًذكرعراقًخلٌل ذٌاب اسماعٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد227

2003-67.122002األولذكرعراقًعبد نعمة عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد228

2003-67.032002األولذكرعراقًفزع محمد صدامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد229

2003-67.032002األولذكرعراقًعبد علً فاضلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد230

2003-67.022002األولأنثىعراقٌةمندو داود دالٌاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد231

2003-672002األولذكرعراقًداود عاٌد عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد232

2003-66.942002األولذكرعراقًعلً حمودي محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد233

2003-66.912002األولأنثىعراقٌةمحمد حسٌن ابتسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد234

2003-66.912002األولذكرعراقًحسن عبد نزارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد235

2003-66.92002األولذكرعراقًعباس فاضل شاكرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد236

2003-66.882002األولذكرعراقًمحمد حسن ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد237

2003-66.862002األولذكرعراقًحمٌد خمٌس منصورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد238

2003-66.812002األولذكرعراقًحسن جمال ماجدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد239

2003-66.812002الثانًذكرعراقًعباس ظاهر احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد240
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2003-66.82002األولذكرعراقًعلوان عواد اٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد241

2003-66.782002األولذكرعراقًعلً الكرٌم عبد عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد242

2003-66.732002األولذكرعراقًفرحان خلٌف صباحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد243

2003-66.722002األولذكرعراقًاحمد هللا رحمة عصامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد244

2003-66.642002الثانًذكرعراقًرسن رحٌم مثنىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد245

2003-66.612002الثانًذكرعراقًخضٌر حسون وعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد246

2003-66.582002األولذكرعراقًجاسم مصطفى الغنً عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد247

2003-66.562002الثانًذكرعراقًعٌسى علً محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد248

2003-66.392002األولذكرعراقًمحمد هادي نزارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد249

2003-66.182002األولذكرعراقًهللا عبد نوري صباحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد250

2003-66.152002الثانًذكرعراقًاسماعٌل صالح اسماعٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد251

2003-66.12002األولأنثىعراقٌةسلمان خالد ذكرىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد252

2003-66.092002األولذكرعراقًطارش عباس عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد253

2003-66.092002الثانًذكرعراقًحسٌن علً مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد254

2003-65.982002األولذكرعراقًمحمد عبود محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد255

2003-65.932002األولذكرعراقًشالل عبد محجمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد256

2003-65.922002األولذكرعراقًخلٌف بادي منذرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد257

2003-65.892002األولذكرعراقًحمادي جاسم ناظمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد258

2003-65.872002األولذكرعراقًمصطفى المجٌد عبد طهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد259

2003-65.852002األولذكرعراقًحامد ٌاسٌن محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد260

2003-65.852002األولذكرعراقًهانً هللا خٌر عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد261

2003-65.832002الثانًذكرعراقًكرٌم حمٌد مجٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد262

2003-65.752002الثانًذكرعراقًخلف هللا عبد ماجدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد263

2003-65.732002األولذكرعراقًخلٌل نهاد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد264



التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2003-65.692002الثانًذكرعراقًعلً سالم جبارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد265

2003-65.672002األولذكرعراقًنصٌر ابراهٌم ستارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد266

2003-65.552002األولذكرعراقًجاسم محمد عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد267

2003-65.552002الثانًذكرعراقًعمران القادر عبد ثابتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد268

2003-65.542002الثانًذكرعراقًالحلٌم عبد ابراهٌم اسامةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد269

2003-65.492002الثانًذكرعراقًرشٌد قاسم عصامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد270

2003-65.472002األولذكرعراقًربه عبد ٌاسٌن فاهمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد271

2003-65.452002األولذكرعراقًكاظم جواد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد272

2003-65.42002الثانًذكرعراقًمحمد عباس خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد273

2003-65.372002األولذكرعراقًهللا عبد علً عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد274

2003-65.372002األولذكرعراقًعلً ثائر عادلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد275

2003-65.362002الثانًأنثىعراقٌةالرحمن عبد اقبالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد276

2003-65.262002األولذكرعراقًالمطلب عبد موسى نزارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد277

2003-65.212002األولذكرعراقًجاسم قدوري منٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد278

2003-65.152002الثانًذكرعراقًحمودي خلف ثامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد279

2003-65.142002األولذكرعراقًحسن محمد قاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد280

2003-65.112002األولذكرعراقًالكرٌم عبد فاضل ٌحٌىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد281

2003-64.992002األولذكرعراقًمحمود عبٌد عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد282

2003-64.912002األولذكرعراقًشهاب جواد سامًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد283

2003-64.912002األولذكرعراقًعاٌد هنٌدي جمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد284

2003-64.862002الثانًذكرعراقًطرفة هللا عبد حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد285

2003-64.82002األولذكرعراقًمحمد ظاهر شاكرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد286

2003-64.772002األولذكرعراقًعبٌد مشعان محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد287

2003-64.772002الثانًذكرعراقًجعفر جلوب محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد288
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2003-64.762002الثانًذكرعراقًصالح علً منصورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد289

2003-64.742002األولذكرعراقًاحمد حسٌن ناظمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد290

2003-64.692002األولذكرعراقًخلف زٌدان نصٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد291

2003-64.632002األولذكرعراقًصالح ناٌف ثائرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد292

2003-64.552002األولذكرعراقًعلً حسن رشٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد293

2003-64.492002األولذكرعراقًعبد علٌوي خضٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد294

2003-64.432002األولذكرعراقًحسونً سعٌد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد295

2003-64.382002األولذكرعراقًسلٌم محمد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد296

2003-64.362002األولأنثىعراقٌةكاظم الكرٌم عبد زٌنبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد297

2003-64.292002الثانًذكرعراقًسلوم الوهاب عبد فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد298

2003-64.272002األولذكرعراقًزٌدان احمد الوهاب عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد299

2003-64.132002األولذكرعراقًحمد طامً فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد300

2003-64.042002األولأنثىعراقٌةحمٌد خورشٌد شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد301

2003-63.982002الثانًأنثىعراقٌةحسٌن فالح زٌنبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد302

2003-63.942002الثانًذكرعراقًمحمود لطٌف عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد303

2003-63.932002األولذكرعراقًنجم محمد غالبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد304

2003-63.922002األولذكرعراقًمنصور كامل مكًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد305

2003-63.912002الثانًذكرعراقًصالح هادي سعديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد306

2003-63.862002األولذكرعراقًغضبان بالسم قاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد307

2003-63.852002الثانًذكرعراقًعبد حماد عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد308

2003-63.732002األولأنثىعراقٌةٌحٌى عمر سمٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد309

2003-63.732002األولذكرعراقًمحمد جاسم لطٌفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد310

2003-63.682002األولذكرعراقًالحمٌد عبد الرزاق عبٌد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد311

2003-63.662002الثانًذكرعراقًفٌصل الستار عبد جبارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد312
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2003-63.632002األولذكرعراقًمحمد هللا جاد داودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد313

2003-63.632002الثانًذكرعراقًهادي محمد قادرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد314

2003-63.612002األولذكرعراقًحسٌن رشاد حٌدرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد315

2003-63.62002الثانًذكرعراقًصابر غالً جاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد316

2003-63.572002األولذكرعراقًبخٌت جلٌل محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد317

2003-63.562002األولذكرعراقًخلف ماجد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد318

2003-63.52002الثانًذكرعراقًضاجً علٌوي حامدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد319

2003-63.472002األولذكرعراقًمحمد عطٌة حامدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد320

2003-63.392002الثانًذكرعراقًصالح لطٌف زٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد321

2003-63.322002األولذكرعراقًهللا عبد حسن جمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد322

2003-63.262002األولذكرعراقًابراهٌم غازي غزوانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد323

2003-63.242002الثانًأنثىعراقٌةرشٌد صالح سوزانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد324

2003-63.242002الثانًذكرعراقًحمد عٌدان نوريالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد325

2003-63.182002األولذكرعراقًعجاج محمود شاكرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد326

2003-63.112002األولذكرعراقًعلوان جاسم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد327

2003-63.082002األولذكرعراقًشكر عادي صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد328

2003-63.022002األولذكرعراقًجاسم الرزاق عبد معروفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد329

2003-63.022002الثانًذكرعراقًعودة عباس فاضلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد330

2003-62.942002الثانًذكرعراقًعطٌة خضٌر صباحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد331

2003-62.922002الثانًذكرعراقًعوٌد هللا عبد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد332

2003-62.832002األولذكرعراقًموسى كاطع انورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد333

2003-62.572002األولذكرعراقًسعٌد الحكٌم عبد عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد334

2003-62.372002الثانًذكرعراقًكاظم احمد صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد335

2003-62.32002األولذكرعراقًمحمد الوهاب عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد336
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2003-62.272002األولذكرعراقًاحمد جمعة احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد337

2003-62.222002األولذكرعراقًخضٌر كرٌم امجدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد338

2003-62.192002األولذكرعراقًطرفة هللا عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد339

2003-62.182002الثانًذكرعراقًجاسم عنتر محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد340

2003-62.162002الثانًذكرعراقًعباس خضٌر عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد341

2003-62.142002األولذكرعراقًمحمود قاسم صفاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد342

2003-62.042002األولذكرعراقًحمد صالح مزاحمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد343

2003-62.012002األولذكرعراقًحسٌن ٌاسٌن احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد344

2003-61.92002الثانًذكرعراقًعطٌة حسٌن محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد345

2003-61.882002الثانًذكرعراقًسعد كامل نبٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد346

2003-61.732002األولذكرعراقًهزاع سالم فاضلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد347

2003-61.662002األولذكرعراقًسالم محمد محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد348

2003-61.622002األولذكرعراقًجمعة صالح حسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد349

2003-61.62002الثانًذكرعراقًقدوري محمد نظمًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد350

2003-61.592002الثانًذكرعراقًجهاد حمٌد ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد351

2003-61.52002األولذكرعراقًصالح حمٌد رحٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد352

2003-61.362002األولذكرعراقًصاحب محمد فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد353

2003-61.322002الثانًذكرعراقًداود سلمان صبٌحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد354

2003-61.272002الثانًذكرعراقًالرزاق عبد طه ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد355

2003-61.132002األولذكرعراقًحسن عٌسى صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد356

2003-60.92002الثانًذكرعراقًالرزاق عبد فالح عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد357

2003-60.862002األولذكرعراقًصالح محمد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد358

2003-60.852002الثانًذكرعراقًجاسم نصٌف الجلٌل عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد359

2003-60.82002الثانًذكرعراقًجبر حمٌد اسماعٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد360
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2003-60.72002الثانًذكرعراقًغائب رشٌد عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد361

2003-60.662002الثانًذكرعراقًفرحان خلف عقٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد362

2003-60.512002األولذكرعراقًهللا عبد محمد مظفرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد363

2003-60.52002الثانًذكرعراقًمهدي احمد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد364

2003-60.472002الثانًذكرعراقًفتحً شتوان محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد365

2003-60.452002الثانًذكرعراقًابراهٌم محمد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد366

2003-60.32002الثانًذكرعراقًجبار كرٌم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد367

2003-60.252002الثانًذكرعراقًالرحمن عبد محمد سلمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد368

2003-60.212002الثانًذكرعراقًاحمد اسماعٌل فرجالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد369

2003-60.182002األولذكرعراقًٌاس علً حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد370

2003-60.152002الثانًذكرعراقًحمد شرٌف طهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد371

2003-59.972002الثانًذكرعراقًعلٌوي سلمان محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد372

2003-59.852002األولذكرعراقًالحق عبد األمٌر عبد فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد373

2003-59.812002الثانًذكرعراقًسلوم مطر هاشمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد374

2003-59.712002الثانًذكرعراقًلطٌف هللا عبد محجوبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد375

2003-59.632002الثانًذكرعراقًحمد هاشم راغبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد376

2003-59.572002الثانًذكرعراقًمحمد عبود عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد377

2003-59.552002الثانًذكرعراقًهللا عبد حمد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد378

2003-59.382002الثانًذكرعراقًعباس محسن عثمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد379

2003-59.232002األولذكرعراقًنجم علً جمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد380

2003-59.232002الثانًذكرعراقًحمادي الجلٌل عبد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد381

2003-59.22002الثانًذكرعراقًجاسم حسٌن نزارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد382

2003-58.882002الثانًذكرعراقًحسٌن الكرٌم عبد كمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد383

2003-58.642002األولذكرعراقًابراهٌم خلٌل عادلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد384



التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2003-58.592002الثانًذكرعراقًاحمد حسٌن القادر عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد385
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