
التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2011-96,212010المسائٌةاالولانثىعراقٌةمحسن حسٌن نوراالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2011-88,972010المسائٌةاالولذكرعراقٌةكصب عدنان احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2011-87,142010المسائٌةاالولانثىعراقٌةموسى حمودي اطاللالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2011-82,592010المسائٌةاالولانثىعراقٌةصالح ابراهٌم سرورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2011-82,362010المسائٌةاالولانثىعراقٌةعبود حسن بٌداءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2011-81,342010المسائٌةاالولانثىعراقٌةحسون ثامر علً احالمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2011-80,352010المسائٌةاالولانثىعراقٌةمحمود شاكر حالالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2011-79,462010المسائٌةاالولذكرعراقٌةمحمد جاسم فراسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد8

2011-78,192010المسائٌةاالولانثىعراقٌةطاهر خلف دعاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد9

2011-75,032010المسائٌةاالولذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد10

2011-74,822010المسائٌةاالولانثىعراقٌةشذر شاٌل فاطمةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد11

2011-74,292010المسائٌةاالولانثىعراقٌةكرٌم النبً عبد نغمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد12

2011-73,392010المسائٌةاالولانثىعراقٌةحمد مشتت انتظارالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد13

2011-73,92010المسائٌةاالولانثىعراقٌةعبود صبحً رقٌةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد14

2011-71,892010المسائٌةاالولانثىعراقٌةعلً محمد مروةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد15

2011-71,462010المسائٌةاالولانثىعراقٌةعذاب قٌس وجدانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد16

2011-71,232010المسائٌةاالولذكرعراقٌةخضر محمد حسٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد17

2011-70,622010المسائٌةاالولانثىعراقٌةجاسم محمد رافدةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد18

2011-69,322010المسائٌةاالولانثىعراقٌةصباح عباس نوراالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد19

2011-68,892010المسائٌةاالولذكرعراقٌةخلٌل خٌري سعٌدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد20

2011-68,192010المسائٌةاالولانثىعراقٌةراضً فرحان نهىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد21

2011-67,912010المسائٌةاالولانثىعراقٌةالٌج علً زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد22

2011-67,652010المسائٌةاالولانثىعراقٌةحنون خالد نهادالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد23
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2011-67,482010المسائٌةاالولذكرعراقٌةجمعة احمد ولٌدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد24

2011-67,372010المسائٌةاالولانثىعراقٌةمسلم لفتة منتهىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد25

2011-66,612010المسائٌةاالولانثىعراقٌةصالح ٌحٌى الهامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد26

2011-66,582010المسائٌةاالولانثىعراقٌةالوهاب عبد عالء جوانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد27

2011-66,522010المسائٌةاالولذكرعراقٌةجاسم عامر فراسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد28

2011-66,012010المسائٌةاالولانثىعراقٌةحسون جهاد غانمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد29

2011-65,892010المسائٌةاالولانثىعراقٌةكاطع خلٌل زمنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد30

2011-65,892010المسائٌةاالولانثىعراقٌةفرج طالب نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد31

2011-65,832010المسائٌةاالولانثىعراقٌةطه طارق صباالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد32

2011-65,142010المسائٌةاالولانثىعراقٌةهاشم الرضا عبد رغدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد33

2011-65,12010المسائٌةاالولانثىعراقٌةعبٌد مهدي ندىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد34

2011-64,272010المسائٌةاالولانثىعراقٌةجادم محمد صابرٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد35

2011-63,882010المسائٌةاالولذكرعراقٌةمحمد زكً محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد36

2011-62,782010المسائٌةاالولانثىعراقٌةحسن حمه أملالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد37

2011-62,212010المسائٌةاالولذكرعراقٌةهللا خٌر عدنان بشتوانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد38

2011-61,682010المسائٌةاالولانثىعراقٌةمهاوي سٌد صباح فٌانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد39

2011-61,222010المسائٌةاالولانثىعراقٌةعالوي عبد اسراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد40

2011-60,672010المسائٌةاالولذكرعراقٌةعاشور عامر صفاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد41

2011-60,662010المسائٌةاالولانثىعراقٌةمحمود جهاد فرحالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد42

2011-60,572010المسائٌةاالولانثىعراقٌةسالم الجبار عبد شٌماءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد43

2011-60,312010المسائٌةاالولانثىعراقٌةعلً سالم سارةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد44

2011-59,822010المسائٌةاالولذكرعراقٌةمحمد محمود شاكرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد45

2011-59,742010المسائٌةاالولانثىعراقٌةاحمد جابر بٌداءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد46

2011-56,32010المسائٌةاالولذكرعراقٌةصالح ثامر ماهرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد47
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2011-70,742010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةجاسم سعد نوارةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2011-68,382010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةشاكر العزٌز عبدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2011-68,082010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةعلً سعد سرىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2011-66,562010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةسلمان رشٌد احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2011-66,52010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةحسن الزم بشرىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2011-65,152010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةمعٌدان ٌاسر شٌماءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2011-64,22010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةجابر حسن نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2011-63,452010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةعلً جاسم ندىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد8

2011-62,692010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةسٌد صباح زمنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد9

2011-62,572010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةحسٌن حامد مروةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد10

2011-62,372010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةمحمود جهاد رواءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد11

2011-61,152010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةالحسن عبد غالب شٌماءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد12

2011-59,942010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةقاسم الرضا عبد ندىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد13

2011-59,642010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةسوٌدان تمٌم علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد14

2011-59,22010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةشكور حمٌد رشٌدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد15

2011-58,872010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةفلٌح هللا عبد زهراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد16

2011-58,522010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةابراهٌم محمد رحابالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد17

2011-582010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةحسون عدنان نعٌمةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد18

2011-57,632010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةصالح بدر محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد19

2011-57,482010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةكبٌص رهٌف اسراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد20

2011-56,262010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةحبٌب موسى احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد21

2011-56,42010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةحسٌن حسون فاضلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد22

2011-55,912010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةنوري كامل فالحالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد23
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2011-55,792010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةحرفوش غالب بركاتالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد24

2011-55,062010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةعون عبد مظهر مدٌحةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد25

2011-52,12010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةحمد طه زٌدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد26


