
التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017-90.4832016المسائٌةاالولذكرعراقٌةٌوسف عبد زٌد صٌاح ضاحًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد1

2017-88.52092016المسائٌةاالولانثىعراقٌةرنا محمد حسن عباسالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد2

2017-88.49332016المسائٌةاالولذكرعراقٌةأحمد علً حسٌن جاسمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد3

2017-86.95062016المسائٌةاالولذكرعراقٌةعبد الكرٌم عبد محمد مرادالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد4

2017-86.35252016المسائٌةاالولانثىعراقٌةفاطمة سٌد عباس تولهالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد5

2017-86.01672016المسائٌةاالولانثىعراقٌةحٌاة سالم مري خضٌرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد6

2017-81.93832016المسائٌةاالولذكرعراقٌةعلً حسٌن محمد جالبالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد7

2017-81.36272016المسائٌةاالولذكرعراقٌةعٌدان عبد طالل سٌدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد8

2017-80.06992016المسائٌةاالولذكرعراقٌةمرتضى عادل صبر مفتنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد9

2017-79.72662016المسائٌةاالولانثىعراقٌةإمتثال جبار بستان خلفالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد10

2017-78.94652016المسائٌةاالولانثىعراقٌةناهد حسن علوان محمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد11

2017-78.78182016المسائٌةاالولذكرعراقٌةخلف حمٌد سراي صالحالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد12

2017-78.54432016المسائٌةاالولانثىعراقٌةكاترٌن فاضل دشر ضاحًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد13

2017-77.92952016المسائٌةاالولانثىعراقٌةفاطمة مهاوش حسٌن حمودالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد14

2017-76.3242016المسائٌةاالولانثىعراقٌةشروق سلٌم صالح غالًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد15

2017-76.16542016المسائٌةاالولانثىعراقٌةفاطمة شبٌب عوٌد جبارةالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد16

2017-75.29742016المسائٌةاالولذكرعراقٌةعمار حسن داخل داودالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد17

2017-75.12942016المسائٌةاالولانثىعراقٌةمٌس محمد شهاب حماديالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد18

2017-74.88042016المسائٌةاالولذكرعراقٌةأحمد حسٌن فرهود عبدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد19

2017-74.61992016المسائٌةاالولانثىعراقٌةفاطمة حسٌن عبد رشٌدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد20

2017-74.41172016المسائٌةاالولذكرعراقٌةحٌدر عبد الكرٌم حسن زغٌرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد21

2017-72.90282016المسائٌةاالولانثىعراقٌةفرح نبٌل محمود ابراهٌمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد22

2017-72.89322016المسائٌةاالولانثىعراقٌةأشواق وهاب فرحان شمةالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد23

2017-72.77012016المسائٌةاالولذكرعراقٌةعمار باسل عبد القادر شاهٌنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد24

2017-72.10612016المسائٌةاالولذكرعراقٌةأٌاد عبد الحسٌن حسٌن داغلالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد25
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2017-71.3692016المسائٌةاالولانثىعراقٌةشٌماء لطٌف حمزة صالحالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد26

2017-70.95282016المسائٌةاالولانثىعراقٌةشهد مازن مناتً محمودالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد27

2017-69.83342016المسائٌةاالولانثىعراقٌةرواء صفاء عبد هللا عٌسىالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد28

2017-69.72582016المسائٌةاالولذكرعراقٌةظافر نعمة حمد سلٌمانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد29

2017-68.46492016المسائٌةاالولانثىعراقٌةوجدان حسٌن جوهر دهٌمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد30

2017-68.21782016المسائٌةاالولذكرعراقٌةخالد عجمً حمزة صاٌلالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد31

2017-66.93582016المسائٌةاالولذكرعراقٌةمصطفى حسٌن كاظم سفٌحالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد32

2017-66.57362016المسائٌةاالولذكرعراقٌةقاسم محمد فهد هواشالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد33

2017-66.34942016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةرٌاض خلٌل حاجم جمٌلالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد34

2017-66.17822016المسائٌةاالولذكرعراقٌةعصام حسٌن برٌدي حمٌديالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد35

2017-65.44862016المسائٌةاالولانثىعراقٌةرونق ابراهٌم حسٌن جمعةالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد36

2017-64.99722016المسائٌةاالولذكرعراقٌةمصطفى كاظم حاجم حمزةالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد37

2017-64.7662016المسائٌةاالولانثىعراقٌةزٌنب ٌاسٌن سعد هاشمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد38

2017-64.27852016المسائٌةاالولانثىعراقٌةفاطمة حسن شعبان حسن علًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد39

2017-64.24732016المسائٌةاالولذكرعراقٌةمحمود عبد محمود حمد  الشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد40

2017-63.5752016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةبشٌر ٌاسٌن عبد طوكانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد41

2017-63.52552016المسائٌةاالولذكرعراقٌةعادل فالح ناٌف حمٌد             الشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد42

2017-63.52232016المسائٌةالثانًانثىعراقٌةنبع مازن مناتً محمودالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد43

2017-63.25852016المسائٌةاالولذكرعراقٌةعمر سعد ناصر حسونالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد44

2017-63.15142016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةعبد الهادي رشٌد شحٌت جبرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد45

2017-62.44472016المسائٌةاالولذكرعراقٌةأسعد صبري حسٌن محمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد46

2017-62.23372016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةحسٌن علً حسن زغٌرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد47

2017-62.14892016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةعامر عزٌز كمر دٌابالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد48

2017-62.12982016المسائٌةاالولذكرعراقٌةمحمود أحمد كاظم جواد         الشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد49

2017-61.99432016المسائٌةاالولذكرعراقٌةمصطفى ابراهٌم فاضل ابراهٌمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد50

2017-61.98612016المسائٌةاالولذكرعراقٌةحٌدر رٌاض ابراهٌم ثٌل  الشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد51
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2017-61.96422016المسائٌةاالولذكرعراقٌةجاسم ازغٌله شنته حمٌدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد52

2017-61.87972016المسائٌةاالولذكرعراقٌةعصام جابر جاسم محمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد53

2017-61.86032016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةعٌسى عبد عٌسى جعفر الشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد54

2017-61.83312016المسائٌةاالولذكرعراقٌةأحمد صبري محسن عبد الرضاالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد55

2017-61.70082016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةعزام حسٌن حمٌد احمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد56

2017-61.64412016المسائٌةاالولانثىعراقٌةحنٌن صباح جاسب حطابالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد57

2017-61.18872016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةحسن كرٌم عبد مؤنسالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد58

2017-60.76932016المسائٌةالثانًانثىعراقٌةاٌة أحمد عبد الرحٌم أحمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد59

2017-60.64272016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةحسن جاسم بهار سفٌحالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد60

2017-60.4722016المسائٌةاالولذكرعراقٌةلٌث عماد حسٌن جوادالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد61

2017-60.31962016المسائٌةاالولذكرعراقٌةأحمد رعد عبد الكاظم حسونالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد62

2017-60.20932016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةحسن هادي صابط علًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد63

2017-59.95142016المسائٌةاالولذكرعراقٌةعمر احمد سعدي خضٌرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد64

2017-59.94382016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةمصطفى عادل خلف كاطعالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد65

2017-59.65932016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةعالء عبد الحمٌد عباس احمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد66

2017-59.55332016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةحٌدر جبار وهام بدنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد67

2017-59.48052016المسائٌةاالولذكرعراقٌةنبٌل فارس رحٌم عبد هللاالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد68

2017-59.3522016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةزٌد اسماعٌل علً كاظمالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد69

2017-59.3112016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةأحمد عبد ربه دواي حسٌنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد70

2017-59.20662016المسائٌةاالولذكرعراقٌةمهند عبد هللا شبٌب علًالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد71

2017-58.71532016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةبشٌر حسٌن عزٌز خان عزٌزالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد72

2017-58.34632016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةأحمد كامل فلٌح ملكالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد73

2017-58.03772016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةمصطفى علً حسٌن محمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد74

2017-58.0292016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةهشام حسٌن جاسم محمدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد75

2017-57.68692016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةمصطفى رٌاض محمد هٌالنالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد76

2017-56.95122016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةعبد العزٌز حسٌن علً عباسالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد77
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2017-56.58432016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةمروان رحٌم شجاع عبدالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد78

2017-55.7132016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةمعتز محسن علوان سلمانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد79

2017-55.57482016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةعبد الجبار ٌودة خرٌبط سفٌرالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد80

2017-55.26052016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةمشتاق محسن علوان سلمانالشرٌعةالعلوم االسالمٌةبغداد81


