
التخرج سنةالمعدلالدراسة الدورالجنس الجنسٌةالطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2013-92,312012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمطٌلج هللا عبد نجم هندالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2013-90,952012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد قاسم دٌوان اسراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2013-90,132012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد ٌحٌى ولٌد ازلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2013-87,342012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةٌاسر عٌسى مالك نضالالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2013-86,382012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمهدي عبود اكرم احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2013-84,522012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبرهان كرٌم عباس بشرىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2013-83,532012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبراك هادي محمد نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2013-83,062012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةراضً كرٌم محمد صفاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد8

2013-82,162012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمسلم الواحد عبد عامر فوزٌةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد9

2013-82,102012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحمد مصلح ابراهٌم نوريالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد10

2013-81,202012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصكر محسن كاظم علٌاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد11

2013-81,082012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً جوٌر علً غفرانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد12

2013-80,802012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن خضٌر احسان رغدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد13

2013-80,232012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالحلٌم عبد صالح عامر هبهالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد14

2013-80,012012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس كاظم جبار مهاالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد15

2013-79,452012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةوٌس كرٌم توفٌق سارةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد16

2013-78,542012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد مهدي جاسم هالةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد17

2013-78,282012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشاوي غضبان حمٌد حنانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد18

2013-77,942012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمزة حسن احمد زهراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد19

2013-76,982012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجعفر مشتت عالء شٌماءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد20

2013-76,632012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً الرضا عبد عمٌدي محمد طٌبة الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد21

2013-76,592012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةابراهٌم احمد هادي محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد22

2013-76,092012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةهاشم كاظم كرٌم خالدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد23

2013-75,592012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلوم محمود سعد رشدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد24
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2013-75,582012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةطعمة نكدي جاسب لقاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد25

2013-75,562012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن علوان عدنان رٌهامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد26

2013-75,262012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةٌاسٌن حسٌن عادل زٌنةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد27

2013-75,212012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبٌس خضور الزهرة عبد اٌمانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد28

2013-75,182012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجذو سماٌل صادق زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد29

2013-75,012012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفرحان محمد لطٌف مازنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد30

2013-74,982012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمستور الزهرة عبد حٌدر مروةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد31

2013-74,262012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخضر كرٌم رحٌم نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد32

2013-73,852012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشهاب صابر الكرٌم عبد حنانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد33

2013-73,182012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن ثامر مطشر سارةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد34

2013-72,852012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمٌد حبٌب اسامة زٌنةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد35

2013-72,822012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغٌالن شناوة هللا عبد اسراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد36

2013-72,802012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةلطٌف صابر غٌام احالمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد37

2013-72,772012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغنً محمود هادي صابرٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد38

2013-72,722012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس كاظم علً زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد39

2013-72,642012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً حسٌن عامر تمٌمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد40

2013-72,612012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجابر شرٌف مكً فاطمةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد41

2013-72,582012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمد حسٌن موفق محمودالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد42

2013-72,552012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن حسٌن مقداد دعاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد43

2013-72,532012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن محٌسن بهلول منارالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد44

2013-72,492012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبٌد كامل صعب هوازنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد45

2013-72,422012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعبد دحل حمٌد احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد46

2013-72,272012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن علوان عدنان هندالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد47

2013-72,192012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلٌل لعٌبً رحٌم نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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2013-72,182012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخفً داود علً اسراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد49

2013-72,132012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشرقً وهاب قٌس مٌسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد50

2013-71,762012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمادي جاسم عباس حنانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد51

2013-71,532012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمٌرخان عطشان زٌاد سرىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد52

2013-71,362012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمصطاف عادل طالل فرحالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد53

2013-71,152012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالزم جبر نوري سهىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد54

2013-70,992012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةضبع عاصً ناجح محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد55

2013-70,622012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمهنا حسب الجبار عبد وفاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد56

2013-70,502012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدروٌش ابراهٌم عباس حوراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد57

2013-70,042012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشفً الكرٌم عبد علً اٌاتالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد58

2013-70,022012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمالح علً كاظم مشتاقالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد59

2013-69,882012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةبدر ٌوسف فهمً اسماعٌلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد60

2013-69,712012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجواد غنً صباح كوثرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد61

2013-69,042012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاحمد كامل طه شهدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد62

2013-68,932012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنجم خطاب حسٌن سلوىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد63

2013-68,762012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم نعٌم شاكر زمنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد64

2013-68,262012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعواد جبار سهام نبراسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد65

2013-68,182012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف صلبً جبار بٌداءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد66

2013-68,022012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجبر غضبان سعد هدىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد67

2013-67,662012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعناد جواد سعد سارةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد68

2013-67,572012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسفٌح عدنان علً وقارالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد69

2013-67,542012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبٌد احمد جمال فاتنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد70

2013-67,492012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم خلٌل وسنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد71

2013-67,442012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجواد محمود نهاد براءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد72
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2013-67,422012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةماضً مراد سعد مثنىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد73

2013-67,202012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةهللا عبد مهدي ٌوسف مرتضىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد74

2013-66,892012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشرٌف منهل هادي اٌالفالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد75

2013-66,802012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد عطٌة جابر علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد76

2013-66,162012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد هللا خٌر محمد سارةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد77

2013-65,932012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةٌحٌى جمعة السالم عبد نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد78

2013-65,812012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةخلٌل عزٌز اسماعٌل علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد79

2013-65,722012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاحمد خلٌل رعد رؤىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد80

2013-65,702012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد قاسم حمٌد سارةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد81

2013-65,532012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفنجان راضً عادل مروةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد82

2013-65,462012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلٌوي ذنون حسن زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد83

2013-65,402012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهادي الزهرة عبد عالء مروةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد84

2013-65,072012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن هللا عبد الستار عبد هالةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد85

2013-64,772012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشٌاع العزٌز عبد مخلد علٌاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد86

2013-64,552012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا عبد احمد ربٌع سالًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد87

2013-64,372012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةداود علً عبد مهدي صالحالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد88

2013-64,312012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصبح عبٌد فواز سرىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد89

2013-63,882012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةداود اسماعٌل ضاري سماهرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد90

2013-63,832012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصالح حسن عباس رؤىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد91

2013-63,652012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةداخل لفته علً عبٌرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد92

2013-63,612012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكصب غفتان ولٌد خالدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد93

2013-63,512012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبلً درب محمد رؤىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد94

2013-63,382012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفهد الجبار عبد طالل عمارالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد95

2013-63,382012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبالسم صدام حسن غفرانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد96
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2013-63,222012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعداي خمٌس جامل بسامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد97

2013-63,182012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالستار عبد الوهاب عبد اكرم شهدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد98

2013-62,752012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسن فالح محسن ضٌاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد99

2013-62,442012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاحمد خضٌر حاتم افراحالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد100

2013-62,262012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعوفً صاحب سامً حنٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد101

2013-62,192012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةشهاب عاشور حمٌد علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد102

2013-61,262012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد قاسم عماد فاطمةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد103

2013-60,572012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن اسماعٌل حمٌد علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد104

2013-60,532012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسن محمد حسٌن حسامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد105

2013-60,162012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمادي علً حسن رانٌاالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد106

2013-59,062012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس خضٌر ٌاسٌن فاطمةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد107

2013-58,792012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعبود غركان خمٌس عالءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد108

2013-58,382012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعداي فرحان شفٌق احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد109

2013-58,272012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفلٌح مطلك حسن سالًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد110

2013-58,082012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحسن غافل هاشم احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد111

2013-57,552012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشهاب عٌدان هادي رونقالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد112

2013-57,092012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاحمد الرحمن عبد خالد مروةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد113

2013-56,392012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاحمد فاروق سمٌر اٌناسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد114

2013-55,962012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن فلٌح هٌثم رؤىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد115

2013-55,472012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحنٌتك عبد الكرٌم عبد وردةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد116

2013-54,262012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةداود انور زهٌر احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد117


