
التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2012-92,602011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصالح سلمان الغفور عبد الرحمن عبدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2012-87,192011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةعبد حنون الرحٌم عبد شذىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2012-86,452011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةصالح علً ستار صابرٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2012-86,142011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةالكرٌم عبد شوكت الواحد عبد إٌمانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2012-85,652011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةمحسن كاظم كرٌم صابرٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2012-83,522011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةكاظم نجم حسن ندىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2012-82,122011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً محمد محمود خلٌلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2012-80,622011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةنصار معارج مالك نصارالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد8

2012-80,042011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةخلباص محٌسن احمد بٌداءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد9

2012-78,152011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةحسٌن علً حسٌن شهدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد10

2012-74,862011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةسرحان جبار رعد دعاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد11

2012-74,432011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةسعود عواد الرزاق عبد تقىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد12

2012-70,932011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةٌوسف محمد جاسم لبنىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد13

2012-70,162011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةحماد حمد خمٌس صابرٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد14

2012-69,662011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةبدن جبر شٌحان إٌمانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد15

2012-69,642011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد محمود أكرم علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد16

2012-68,972011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةكاطع راشد لفتة منىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد17

2012-68,152011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةسعٌد علً محٌسن نورةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد18

2012-67,702011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةعبدالرضا العباس عبد قاسم زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد19

2012-67,672011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةحسن رمضان سمٌر عبٌرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد20

2012-67,402011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةزغٌر علوان لوٌص نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد21

2012-67,092011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةعبدالسادة الزم صباح نوراالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد22

2012-66,742011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكاظم حسٌن صالح احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد23

2012-66,462011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةمحمد قاسم عماد زهراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد24



التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2012-66,272011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد علوان لطٌف محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد25

2012-65,762011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةناصر جاسم حسن فاتنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد26

2012-65,052011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفالح علٌوي فٌاض عامرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد27

2012-64,982011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةضاري علوان جبار سعادالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد28

2012-64,412011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةفرحان خلٌل السالم عبد أالءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد29

2012-64,182011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةمحمد كاظم لٌث زهراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد30

2012-63,602011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةعباس خضٌر كاطع زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد31

2012-63,302011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةحمادي كاظم جواد رٌامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد32

2012-63,252011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةمهدي كاظم محمد زهراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد33

2012-63,042011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةناصر علً خضٌر وائلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد34

2012-62,612011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد هاشم عٌسى باسمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد35

2012-62,302011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةعٌال بدن  ناصر أمالالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد36

2012-62,212011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةخلٌف عنٌد عبٌد نهلةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد37

2012-61,512011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةكبٌش محمد جمعة ودادالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد38

2012-59,652011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمدعجاج شاكر اثٌرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد39

2012-59,482011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةصٌوان علً جمٌل نورسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد40

2012-59,322011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةٌونس حمد فاضل هبةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد41

2012-59,262011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحسن عبدالواحد السالم عبد علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد42

2012-58,172011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةحمادي عبد حسٌن صابرٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد43

2012-58,872011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً علً خمٌس مظهرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد44

2012-56,162011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةهادي حسٌن عالء زٌنةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد45

2012-54,792011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةجٌاد معٌلو حسٌن شٌماءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد46

2012-54,412011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةخضرعاصً عاصً محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد47

2012-54,322011الصباحٌةاالولأنثىعراقٌةمحمد كاظم نعمة هدٌلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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2012-61،902011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةابراهٌم احمد شهاب ثامرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2012-61،202011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةخنجر عزٌز سعد سماحالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2012-59،972011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعزب صالح سلوم ناظمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2012-58،932011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعطٌة فالح احمد لقاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2012-58،222011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعبٌد محمد خلٌل لقاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2012-58،212011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحسون داود فاضل محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2012-55،362011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمصلح حسٌن فاروق عمرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2012-54،402011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجاسم بهار نعمة صابرٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد8

2012-53،982011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةاسود طعمة حبٌب مروةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد9

2012-53،922011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعلً حسن باسم زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد10

2012-53،722011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةرشٌد هادي عدنان ابراهٌمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد11

2012-52،042011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةالعبٌدي منشود صبحً مشتاقالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد12

2012-51،162011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةاحمد شالل فرحان لٌثالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد13


