
التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2011-91.382010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمان عبد كرٌم رحابالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2011-91.332010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجبر شٌحان اسراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2011-91.132010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمان داود آالءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2011-90.392010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحرب منشد ابتهالالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2011-89.22010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحرب علً رسلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2011-88.542010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهالل محً محمد سوسنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2011-85.742010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحسن كاظم نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2011-84.592010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس عادل زهراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد8

2011-83.712010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةٌوسف مثنى سارةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد9

2011-82.332010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمزهر سعدي حوراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد10

2011-81.192010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا عبد احمد ذكرىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد11

2011-80.912010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن عبد علً هدٌرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد12

2011-78.252010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخضٌر غازي حراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد13

2011-78.242010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد زهٌر ضحىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد14

2011-78.162010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصالح اكرم عمرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد15

2011-78.12010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالواحد عبد السالم عبد رؤىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد16

2011-77.292010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم الواحد عبد مروةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد17

2011-76.862010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمجٌد الدٌن عز ثروتالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد18

2011-76.162010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبٌد حسٌن نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد19

2011-76.022010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكنفذ محمد انتهاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد20

2011-75.172010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبٌد حسٌن نضالالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد21

2011-74.272010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبحٌج رٌسان عبٌرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد22

2011-74.052010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالدٌن شمس عماد زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد23

2011-74.032010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس خالد هندالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد24
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2011-73.042010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنجرس الكرٌم عبد ورودالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد25

2011-72.592010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكرٌم عزٌز هبةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد26

2011-72.142010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبٌد سلمان غزالنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد27

2011-72.082010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد سادر اسراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد28

2011-71.982010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةقوجان الحسن عبد ابتهالالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد29

2011-71.612010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمود خلٌل محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد30

2011-71.592010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف جبار نادٌةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد31

2011-71.32010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم صالح نغمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد32

2011-70.832010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن الجلٌل عبد هبةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد33

2011-70.632010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةخضٌر خالد عالءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد34

2011-70.472010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحسن مهند وسنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد35

2011-69.852010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالحسٌن عبد كاظم أملالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد36

2011-69.542010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن ناصر الكاظم عبد سٌفالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد37

2011-69.012010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرزوقً جمال غفرانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد38

2011-68.942010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةناصر عقٌل حوراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد39

2011-68.922010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعودة جابر غفرانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد40

2011-68.672010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن حمد فاضل سارةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد41

2011-68.322010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد هادي سارهالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد42

2011-67.922010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد سلٌم املالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد43

2011-67.82010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمهدي محمد رؤىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد44

2011-67.012010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصكروك كرٌم اٌناسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد45

2011-66.592010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً سلمان شذىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد46

2011-66.342010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً حسٌن كوثرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد47

2011-66.072010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجبار غازي مٌالدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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2011-66.032010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهندي احمد مٌسمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد49

2011-65.982010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحطٌحط هاتو اٌالفالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد50

2011-65.782010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن الدٌن حسام غٌداءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد51

2011-65.732010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصادق مزهر عذراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد52

2011-65.452010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاٌوب قدوري زٌادالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد53

2011-65.382010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةدلف ثامر عمادالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد54

2011-65.362010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم جواد انوارالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد55

2011-65.242010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمادي سعدون رنٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد56

2011-65.222010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم علً سندسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد57

2011-64.982010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةلفته محمد رجاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد58

2011-64.952010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمان جاسم زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد59

2011-64.812010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةٌاس الحسن عبد خلودالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد60

2011-64.262010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً جاسم رغدهالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد61

2011-64.142010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةساطً جمال عبٌرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد62

2011-64.082010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعوٌد كامل منىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد63

2011-63.622010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحلبوص كرٌم سندسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد67

2012-63.352010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةناصر نعٌم عمادالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد64

2011-63.312010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةضبع حسٌن نورسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد65

2011-63.272010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاسماعٌل ثامر اٌمنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد66

2011-62.52010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم جعفر اسراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد69

2011-62.292010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشاكر حلٌم افراحالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد68

2011-62.032010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس كفاح مروةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد70

2011-61.532010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمود طالب اسراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد71

2011-61.452010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجمعة سعد زٌنةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد72
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2011-60.032010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم ناجً رناالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد73

2011-59.582010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا عبد ٌوسف عالالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد74

2011-59.152010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجابركاظم هبهالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد75

2011-59.12010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبدن صبٌح زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد76

2011-57.192010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلوان كرٌم ورودالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد77

2011-53.332010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمٌد علً جنٌدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد78
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2011-71.122010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكاظم محسن وفاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2011-66.812010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسن باسل منالالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2011-65.932010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحافظ خلٌل االءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2011-65.142010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحدادا سامً حنانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2011-64.322010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةولً حبٌب االءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2011-64.162010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةسعدون محمود مًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2011-63.942010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةخضٌر عبٌد ضحىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2011-63.372010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمود حامد فاطمةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد8

2011-62.952010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحسن عودة زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد9

2011-62.672010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةسلمان حسٌن نبٌلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد10

2011-62.652010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةخلف حمادي عصامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد11

2011-62.372010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةادٌب محمد حنٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد12

2011-61.432010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةداود جمال اسٌلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد13

2011-61.282010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكرٌم لطٌف نجاةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد14

2011-60.772010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحماد شالل ثامرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد15

2011-60.682010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسن باسل هناءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد16

2011-60.62010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعلً محسن ندمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد17
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2011-59.892010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةزعالن حمٌد منىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد18

2011-59.562010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةالزهرة عبد خضٌر هاجرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد19

2011-59.342010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعلً ناٌف شٌماءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد20

2011-59.252010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكاظم جواد زمنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد21

2011-59.022010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةخضٌر ناجً انتظارالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد22

2011-58.812010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةجمٌغ حسٌن عالءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد23

2011-58.762010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحماد مرعٌد سعدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد24

2011-58.672010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكٌطان سلومً زمنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد25

2011-58.392010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةخلٌفة ناجً بهاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد26

2011-58.332010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحمد عباس ضٌاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد27

2011-58.172010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعبود سمٌر سامرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد28

2011-58.112010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسن ثامر زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد29

2011-58.062010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةجاسم نوري صباحالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد30

2011-58.32010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسٌن حمٌد رفٌفالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد31

2011-57.882010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةجوٌر عبٌد وسامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد32

2011-57.682010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعالوي حسٌن علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد33

2011-57.652010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحبٌب ظاهر أكرامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد34

2011-56.792010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةداود فاضل استبرقالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد35

2011-56.342010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحمادي غازي هدٌلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد36

2011-56.242010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعلً حسٌن لبنىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد37

2011-56.32010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةرشٌد حسٌن اٌناسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد38

2011-55.992010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةصالح تاٌه اخالصالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد39

2011-55.952010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةخضٌر صباح وجدانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد40

2011-55.32010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمد عامر ذرىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد41



التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2011-54.892010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكاطع حنظل الهامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد42

2011-54.712010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحمٌد فاضل زٌادالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد43

2011-54.222010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن عمرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد44

2011-54.32010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسن سعدون وسنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد45

2011-53.572010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعبود سهٌل محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد46

2011-53.882010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةجاسم فرحان عمادالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد47

2011-52.82010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةغركان خمٌس ضٌاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد48


