
التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017-92.69482016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسارة ستار جبار حسٌناالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد1

2017-86.18012016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمروة مجٌد محسن محمداالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد2

2017-84.08372016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغفران محمود حسٌن علواناالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد3

2017-79.01932016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً عبد االمٌر كاظم عبد هللااالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد4

2017-78.30522016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةضٌاء حسٌن علً طاهراالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد5

2017-78.24982016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبٌر عبد الزهرة جبار خلفاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد6

2017-77.91342016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمصطفى مسلم دابش عنبراالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد7

2017-77.81432016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسام سلٌم محسن تاٌهاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد8

2017-76.96032016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلٌاء حسٌن ناٌف علواناالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد9

2017-76.32016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسناء حسٌن عبد هللا جبراالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد10

2017-75.98292016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنور نعمان حسن جاسماالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد11

2017-75.71072016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرشا فرحان رداد عاجلاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد12

2017-75.57022016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرٌام سامً رسن عزٌبًاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد13

2017-73.23552016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةطٌف كرٌم صكروك  دخٌلاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد14

2017-72.85022016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعالء الدٌن احمد عبد الحسٌن زاجًاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد15

2017-72.70942016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً عادل بدر علواناالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد16

2017-72.62862016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسمر عباس ابراهٌم قدورياالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد17

2017-72.38192016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغفران جبار غلٌم صبراالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد18

2017-71.75192016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرؤى علً حمزة فزعاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد19

2017-71.6822016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصابرٌن حمٌد قاسم عبٌداالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد20

2017-71.58312016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرؤى عبد األمٌر محٌبس علواناالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد21

2017-71.40962016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسٌف عبد الرحمن حسن بداياالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد22

2017-70.90772016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةضٌاء راغب منصور عاٌزاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد23

2017-70.81892016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةزهراء ثامر كامل حسناالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد24

2017-70.69262016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفاطمة رحم طلب فجراالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد25
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2017-70.01142016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزهراء هارف سلمان عمراناالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد26

2017-69.9832016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةامٌر حسٌن علً لعٌبًاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد27

2017-69.76232016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاثٌر مصطاف عٌدان دروٌشاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد28

2017-69.71092016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرٌم محمد ناجً زٌداناالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد29

2017-69.70282016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن عبد السادة عبد الرضا مكطٌفاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد30

2017-68.80332016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهبة حازم سعدون سلماناالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد31

2017-68.73042016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاٌة ناجً سعٌد غالًاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد32

2017-67.68782016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجاسب حمٌد داخل صباحاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد33

2017-67.38382016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهبة غثوان عٌدان خضٌراالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد34

2017-67.08382016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمعتز رحٌم عبود حبٌباالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد35

2017-67.0622016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً لطٌف كرٌم علًاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد36

2017-66.99282016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزهراء عباس محمد موسىاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد37

2017-66.84992016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةلٌنا نعمه عبد درجالاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد38

2017-66.84492016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعدنان جاسم محمد عبوداالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد39

2017-66.77272016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاحمد صبري عبد الواحد فرحاناالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد40

2017-66.09062016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحٌدر كرٌم حمٌد حسناالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد41

2017-65.61662016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهٌلٌن غنً صكبان حسناالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد42

2017-64.83082016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعمر عبد الٌمة محمد فرحاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد43

2017-64.61762016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسؤدد زكً ٌحٌى ولًاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد44

2017-64.44022016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلٌاء جاسم محمد حسناالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد45

2017-64.05322016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمهٌمن كرٌم علً لعٌبًاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد46

2017-63.64322016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسجاد جبار الجٌم حسٌناالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد47

2017-62.97092016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد ناهض عبد الرضا محمداالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد48

2017-62.62032016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحسن عبد الهادي برٌهً عبداالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد49

2017-61.82892016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةبشٌر بدر رحٌم داوداالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد50
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2017-61.52052016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةسٌف عدنان مصطاف ماجداالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد51

2017-61.162016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهدى ٌحٌى ناصر زناداالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد52

2017-60.97242016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعلً نعمة عبد الرضا عبد الباقًاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد53

2017-60.48542016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةسجاد فالح مهدي علًاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد54

2017-60.20922016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةفاضل عباس كاظم حسناالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد55

2017-60.12972016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحمد خالد احمد طهاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد56

2017-59.19682016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةهشام تركً عباس طاللاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد57

2017-56.9572016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةامجد احمد محسن كحامًاالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد58

2017-55.48292016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةاحمد كرٌم كنٌهل شبٌباالدٌان المقارنالعلوم االسالمٌةبغداد59


