
التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017-83.88972016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةضحى صالح فري كنٌهرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد1

2017-83.06052016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعمر محمد خلٌل إبراهٌمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد2

2017-79.73792016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنور محمد كزار مسٌعدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد3

2017-77.24922016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبٌر عبد الرحٌم مظلوم علًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد4

2017-76.99242016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسجى سعد عزٌز حسنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد5

2017-76.59972016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعذراء ثامر كثٌر علٌويالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد6

2017-76.27362016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً مازن جاسم مصطفىالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد7

2017-75.79932016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسٌف علً محسن رشٌدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد8

2017-74.79872016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهدى داود سلمان مشكورالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد9

2017-74.76882016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةماجد ثاٌر ولً ٌاسالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد10

2017-74.71762016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصالح حسن علً حٌدرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد11

2017-74.11462016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاحمد نقً فارس زٌن العابدٌنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد12

2017-73.65762016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةأركان جلٌل ابراهٌم جاسمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد13

2017-73.63682016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةٌاسمٌن احمد محمد عبدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد14

2017-73.46692016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعالء هاشم علوان كاظمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد15

2017-73.33282016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاٌه علً محمد عباسالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد16

2017-72.7682016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةإقبال عباس حمد عباسالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد17

2017-72.6882016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسجى موسى فاضل علًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد18

2017-72.68752016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنور بشٌر محمود علوانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد19

2017-72.27262016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبٌان احمد عبد الكرٌم عبد القادرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد20

2017-72.07782016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعذراء جبر متعب حلوالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد21

2017-71.93492016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهدٌل خٌري أرخٌص خلفالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد22

2017-71.83972016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغفران طالب رحمان فرحانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد23

2017-71.8362016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنادٌة سعدون عباس جبرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد24

2017-71.56772016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغفران حسٌن مهدي علًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد25
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2017-71.50842016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمروة رحٌم دواي مؤنسالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد26

2017-71.44122016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنادٌة احمد محمد عبدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد27

2017-70.98342016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمنى عبد الكرٌم جاسم خزعلالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد28

2017-70.43632016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرٌم ناجً عبد عالويالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد29

2017-70.22152016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفاطمة ناظم ابراهٌم محمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد30

2017-70.02232016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةابراهٌم محمد ناجً مهديالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد31

2017-70.01952016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسارة حسن جاسم محمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد32

2017-70.00172016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن جوحً زرار سلمانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد33

2017-69.92792016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنور رمزي عزٌز خضٌرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد34

2017-69.80662016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاالء رحمان مهدي علًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد35

2017-69.77762016الصباحٌةاالولانثىعراقٌة تقى عمار عبد الحسٌن غضبانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد36

2017-69.56062016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنبا ٌحٌى فرمان محمودالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد37

2017-69.38842016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً منذر زٌد حسٌن وٌسالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد38

2017-69.34072016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهبة صالح كاظم عباسالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد39

2017-69.23462016الصباحٌةاالولانثىعراقٌة تبارك بشٌر فهد عبد الحسنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد40

2017-69.03362016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنور مهدي محمد محسنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد41

2017-68.95862016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمنى كاظم ثامر فهدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد42

2017-68.71862016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكفاٌة داود سلمان زٌدانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد43

2017-68.7062016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفراس سمٌر عباس مشمشالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد44

2017-68.4812016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاحمد حمٌد حسٌن علًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد45

2017-68.29492016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغفران خٌري عسل فرحانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد46

2017-68.17952016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسارة عبد الحر عبد الزهرة عباسالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد47

2017-68.07422016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفرقد جواد كاظم لفتهالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد48

2017-68.02032016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخدٌجه عادل مجٌد زٌادالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد49

2017-67.78492016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةطٌف علً حسٌن هاديالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد50
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2017-67.74862016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدموع جابر دحدوح زاملالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد51

2017-67.62432016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبدور جاسم محمد نمرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد52

2017-67.6132016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزهراء محمد هادي عبودالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد53

2017-67.47282016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرؤى علً حمٌد ابراهٌمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد54

2017-67.45742016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةهمام سعد مفضً حسٌنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد55

2017-67.23082016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاٌه عبد الرزاق جاسم حسٌنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد56

2017-66.88252016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعبد السالم علً ابراهٌم حسٌنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد57

2017-66.83952016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشذى طارق علً حسنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد58

2017-66.50722016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةإٌمان قاسم طعمة حسنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد59

2017-66.35452016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرٌم فخري عبدو عبد هللاالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد60

2017-66.22952016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةٌاسر ماجد خلٌل علوانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد61

2017-66.22312016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد صفاء كامل نصٌفالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد62

2017-66.15822016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةندى عبد الكرٌم علً سلمانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد63

2017-65.85932016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسرى احمد خٌر هللا عبد العزٌزالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد64

2017-65.8392016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةنورس سامً علً صالحالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد65

2017-65.62682016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنورة كامل حسٌن محمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد66

2017-65.58692016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهاجر عادل احمد سلمانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد67

2017-65.53662016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاثٌر ابرٌج باغً علًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد68

2017-65.45052016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسدن حمٌد مجٌد حبٌبالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد69

2017-65.16732016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةأٌمن حسٌن وحٌد خلٌفةالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد70

2017-64.79222016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدعاء حاتم سلمان فٌاضالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد71

2017-64.73792016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزهراء نوري منشد عسلالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد72

2017-64.50532016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمؤٌد صباح عبد زٌد بشٌرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد73

2017-64.45892016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمصطفى علً فضل بعٌويالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد74

2017-64.44872016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسارة خمٌس كاظم عوٌزالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد75
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2017-64.32182016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةٌاسمٌن خلف كامل حسٌن محمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد76

2017-64.03382016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةأركان رحمن حسونً عسكرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد77

2017-63.91642016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةقٌس صباح خلٌف فرحانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد78

2017-63.90062016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفرح باسم ٌوسف ٌاسٌنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد79

2017-63.87232016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصفا أحمد عبد عوٌدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد80

2017-63.81992016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةضحى كاظم عٌدان دنبوسالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد81

2017-63.61262016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن تكلٌف عبد عون سفاحالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد82

2017-63.54042016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمصطفى سعدي ناجً علًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد83

2017-63.5282016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةخولة حسن ٌاسٌن حسنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد84

2017-63.50292016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةهٌثم محمد منعثر مكطوفالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد85

2017-63.4532016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرٌام عادل مطر عموشالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد86

2017-63.19122016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرسل قاسم عبد جسابالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد87

2017-63.18062016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمى مسلم غازي خلفالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد88

2017-63.13972016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبراء علً سالم علوانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد89

2017-63.1282016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهدى عامر محسن كاظمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد90

2017-62.88572016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمجٌد كاظم علٌوي ناصرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد91

2017-62.86882016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمهند مزهر نجم نفٌوالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد92

2017-62.86742016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزٌنة رٌسان كاظم جبرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد93

2017-62.83622016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةابراهٌم حبٌب داٌح زوٌدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد94

2017-62.73592016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةرنٌن قحطان داود عامرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد95

2017-62.6662016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجٌهان صاحب علً حصٌنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد96

2017-62.66012016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمرٌم مظلوم عطٌة بستانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد97

2017-62.62632016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمرتضى سلمان عوٌد عكارالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد98

2017-62.20622016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً حسٌن جاسم محمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد99

2017-62.17222016الصباحٌةاالولانثىعراقٌة تقى معاذ عبد الجبار عبد الوهابالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد100

2017-62.11932016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاالء جاسم محمد محٌسنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد101
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2017-62.08452016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةفقار حسٌن كاظم علوانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد102

2017-62.0372016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةرسل احمد عبد السادة مرٌوشالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد103

2017-62.01822016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدعاء حسٌن فاضل كاظمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد104

2017-61.95422016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةزهراء صالح فلٌح حسٌنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد105

2017-61.9372016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن محمد خلفالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد106

2017-61.89372016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحوراء عدنان صالح هاديالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد107

2017-61.73482016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزهراء رعد ابراهٌم سلمانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد108

2017-61.70792016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةزٌنب علً خلٌل مجٌدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد109

2017-61.70622016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةنرجس حسن عوده عبد الرضاالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد110

2017-61.57032016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمرٌم عٌسى حسٌن مطرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد111

2017-61.56312016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد حسن جبر حمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد112

2017-61.54892016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةانتظار محمد سالم مظلومالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد113

2017-61.51912016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسٌف الدٌن سعد فرمان جاسمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد114

2017-61.4922016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةنزار فٌصل محمد عبودالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد115

2017-61.37282016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةأٌمن حسٌن محمد علًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد116

2017-61.37242016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمثنى عدنان عبٌد محمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد117

2017-61.29172016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةلٌث صباح رجب محمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد118

2017-61.22532016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزكٌة حمودي جاسم حموديالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد119

2017-61.21852016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً خلف كرٌز ثامرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد120

2017-60.90552016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرحمة عبد الجبار ثجٌل حسامالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد121

2017-60.89772016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةإنعام مدحت مهدي احمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد122

2017-60.70462016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعمار كرٌم صكبان كزارالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد123

2017-60.58292016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةامجد عطٌة مهدي صغٌرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد124

2017-60.56422016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهند قاسم جسام محمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد125

2017-60.55632016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزهراء ابراهٌم عٌدان حسٌنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد126

2017-60.49912016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةموسى صالح حمٌد جاسمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد127
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2017-60.4892016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةتركً حامد تركً فارسالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد128

2017-60.41882016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحٌدر عامر عبد الستار عبد الجبارالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد129

2017-60.3282016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمروه علً عبود مطشرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد130

2017-60.31642016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةرامً كاظم بدر هدٌمةالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد131

2017-60.2182016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسارة محمد سامً عباسالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد132

2017-60.05242016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعبد هللا احمد خضٌر شاللالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد133

2017-59.84722016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبٌر علً عبد الحسن جريالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد134

2017-59.75432016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمرٌم علً خزعل محمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد135

2017-59.47072016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةٌاسر عظٌم شكر ٌاسرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد136

2017-59.34762016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحٌدر عبد الواحد سلمان شاللالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد137

2017-59.28292016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسعاد احمد عباس سلمانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد138

2017-59.1582016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةبركات محمد علً عبد حمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد139

2017-59.10962016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد قاسم عوٌد عباسالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد140

2017-58.96862016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةبسام محمد حسٌن علٌويالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد141

2017-58.8192016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاحمد عبد الحمٌد حسٌن مطرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد142

2017-58.77922016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعبد الحمٌد فاضل مشعب بزونالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد143

2017-58.74222016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمزه سامً جواد جاسمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد144

2017-58.60862016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمروة عائد خوام حمزةالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد145

2017-58.52532016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحٌدر علً محمود صالحالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد146

2017-58.38592016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاحمد شعالن سلمان كاظمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد147

2017-58.34142016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً ستار جعٌول نعمهالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد148

2017-58.20232016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمرتضى عبد المجٌد شخٌر سعدونالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد149

2017-58.16782016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجعفر دعٌر سفٌح علًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد150

2017-58.13112016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاحسان هادي ابراهٌم علًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد151

2017-57.76072016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعالء ناصر حسٌن سالمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد152

2017-57.27922016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةكرار رحٌم جبار مرهجالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد153
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2017-57.23392016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجاسم محمد عبٌس خلٌفالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد154

2017-57.17042016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةرنا خلٌفة راهً شدٌدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد155

2017-56.79182016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةسٌف هادي محسن علوانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد156

2017-56.53592016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةٌونس محمد احمد عبدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد157

2017-56.39382016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاحمد مالك نصر رحٌمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد158

2017-55.93592016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعبد العزٌز ابراهٌم دوٌج بدونالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد159

2017-55.49092016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعبد الرحمن عبد الستار حسٌنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد160

2017-55.0132016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةذو الفقار عدنان علً كرٌمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد161


