
التخرج سنةالمعدلالدراسة الدورالجنس الجنسٌةالطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2013-90.982014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمان عبد كرٌم اسراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2013-90.932014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفٌاض حبٌتر هللا عبد زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2013-85,082014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلطان كاطع كاظم نهىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2013-83.352014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةضاٌف والً حسٌن فاطمةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2013-81.672014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمزعل حسٌن علً االءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2013-81,052014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرضا علً محمد ناصر اٌناسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2013-80.22014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمراد هللا عبد فاضل حنٌن الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2013-79.952014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصالح سلمان داود علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد8

2013-79.912014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغضبان غازي فٌصل رانٌةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد9

2013-78.472014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد سلوم محمد شهدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد10

2013-77.392014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةطارش محمد خلٌل هالةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد11

2013-77.122014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعاٌش طه خلٌل نعٌمةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد12

2013-77.082014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم جفات ضاٌف ابتهالالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد13

2013-76.122014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغنتاب سرحان قٌس الهدى نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد14

2013-75.72014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخنجر سلمان كرٌم االءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد15

2013-75.262014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغضب الحسن عبد علً دعاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد16

2013-75.052014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد خمٌس محمد براءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد17

2013-74,972014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةموٌش الحسن عبد صبٌح رناالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد18

2013-74.912014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةضاحً حسٌن محمود رعدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد19

2013-74.852014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصالح مهدي ماجد مٌسونالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد20

2013-74,682014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةالحسن عبد عباس اللطٌف عبد احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد21

2013-74,562014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحسن كاظم جواد زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد22

2013-74,182014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفواز عبود صالح شذوانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد23

2013-74,152014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرشٌد محمد ثائر شٌماءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد24
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2013-74,122014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد احمد شهاب تانٌةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد25

2013-73,982014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن محسن حاجم مروةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد26

2013-73,622014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلٌوي حسن صادق حوراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد27

2013-73,552014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبٌرام سلطان شكر مروةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد28

2013-73,462014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةطه فاضل صباح بٌداءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد29

2013-73,412014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف زٌدان محمد دعاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد30

2013-72,972014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةباقر عبد مصطفى زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد31

2013-72,932014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد اثٌرحٌدرمحسنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد32

2013-72,472014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصحن محٌسن طالب زهراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد33

2013-72.452014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشوٌطً حمود فرج دعاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد34

2013-72.062014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم داود عالء دعاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد35

2013-71.662014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةروٌنً هادي علً هدٌلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد36

2013-70.982014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمود متعب هادي عمرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد37

2013-70.622014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةنمل خلف شاكر محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد38

2013-70.522014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةداود حمٌد مجٌد منذرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد39

2013-70.482014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةناهً محمد حسن حٌاةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد40

2013-70.182014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن العال عبد احمد وسنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد41

2013-70.032014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً حسٌن جمٌل اٌهابالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد42

2013-69.492014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحدٌد مالك محمد سارةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد43

2013-69.432014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمهدي صالح هادي منىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد44

2013-69.252014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلوان غالً طالب سامًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد45

2013-69.112014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكاظم نعمة عباس منتظرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد46

2013-68.922014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجابر سهر ماجد حوراء الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد47

2013-68.792014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعالوي هللا عبد محً رسلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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2013-68.752014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد عجمً جاسم وسامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد49

2013-68.692014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسلمان داود خالد سٌفالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد50

2013-68.552014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفرحان هوٌدي خلٌل كرارالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد51

2013-68.522014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسعد عباس مسٌر مٌعادالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد52

2013-68.4732014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةطعٌمة فاضل عدنان مٌسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد53

2013-68.4712014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلٌج دنبوس جمٌل سماحالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد54

2013-68.312014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس نصٌر خالد رؤىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد55

2013-68,32014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن جلوب حسٌن آمنةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد56

2013-67.992014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً احمد الحكم عبد محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد57

2013-67.952014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسفٌح الحسٌن عبد رشٌد مصطفىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد58

2013-67,702014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم جواد محمد اسراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد59

2013-67.652014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةابراهٌم حمٌد ماجد عمارالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد60

2013-67.612014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن جاسم فاضل احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد61

2013-66.992014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف كاطع ولهان نادٌةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد62

2013-66.922014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن مسلم ٌوسف احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد63

2013-668742014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمهضوم فارس عبد علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد64

2013-668712014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد صبر بشٌر بانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد65

2013-66.672014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالقادر عبد الرزاق عبد نبٌل مٌسرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد66

2013-66,602014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد عالوي حسٌن نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد67

2013-66.532014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعوٌد جاسم محمد انغامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد68

2013-66.252014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن احمد محمد حمٌد هدىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد69

2013-66.142014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلوان عدوان مجبل هدٌلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد70

2013-66.092014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنعٌس رسن علً رٌمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد71

2013-65.792014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصالح علً فاضل ربابالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد72
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2013-65,602014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنصٌف حسون تركً مارلٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد73

2013-65.592014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم خضٌر حربً فرحالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد74

2013-65.322014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن محمد بشٌر دعاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد75

2013-65.262014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجبر سالم سعد سارةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد76

2013-65.232014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصالح سلمان الغفور عبد مصطفىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد77

2013-65.182014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم محمود شاكر دعاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد78

2013-65.092014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسلمان عبٌس الخضر عبد محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد79

2013-64.672014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن الحسٌن عبد عماد شهدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد80

2013-64.622014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن ابراهٌم حسن خضٌرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد81

2013-64.342014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد علً حسن عالءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد82

2013-64.262014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن ابراهٌم عدنان عبدهللاالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد83

2013-64.152014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد غرٌب فاضل نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد84

2013-63.842014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحاجم خضر محمد مروةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد85

2013-63.822014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمراد شاه مراد حمه اسماعٌل مهاالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد86

2013-63.812014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةامٌن حسن خلٌل ٌسرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد87

2013-63,802014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبدهللا داود ستار سٌداءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد88

2013-63.752014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبندر عجمً محمد دعاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد89

2013-63.562014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةخلٌل ابراهٌم سعدي ٌاسرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد90

2013-63,282014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعوٌز علً ابراهٌم عمرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد91

2013-63.272014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبشارة فلٌح سعدون هاجرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد92

2013-62,742014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةغثٌث سعود احمد سعودالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد93

2013-62.662014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبخٌت هادي سعدي والءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد94

2013-62.172014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةابراهٌم النبً عبد فاضل ماهرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد95

2013-62.122014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمرداس عباس خالد محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد96
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2013-62.032014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةرٌحان محمد حمٌد محمودالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد97

2013-61,702014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمد صالح جبار محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد98

2013-61.582014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم سلطان قاسم مرٌمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد99

2013-61.552014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجابر سلمان جابر علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد100

2013-61.032014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةدجر الزهرة عبد سالم حسٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد101

2013-612014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً محمد حسن مجٌد هدٌلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد102

2013-60.5332014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمد مانع حمزة علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد103

2013-60.5322014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمزعل جٌشوم حسٌن علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد104

2013-60,392014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرخٌت محسن طالب سهىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد105

2013-60.212014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةموسى عبد الباسط عبد علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد106

2013-59.892014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةشٌاع فاضل سعٌد كرارالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد107

2013-59.672014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمنصور علوان حسن احمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد108

2013-59.332014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمزة مرٌف سعٌد لمىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد109

2013-59,162014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنصٌف عبٌد حسن سجىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد110

2013-58.982014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةضاحً عالوي حمٌد عامرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد111

2013-58.562014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةشحالة عبد ٌاسٌن حمٌدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد112

2013-57.822014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخنجر الرضا حمزةعبد زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد113

2013-57.272014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعالوي سمٌسم سلمان ضفافالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد114

2013-56.452014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن محمد سارةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد115

2013-53,902014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمجبل صبري رفعت زهراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد116



التخرج سنةالمعدلالدراسة الدورالجنس الجنسٌةالطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

74,282014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعلوان كفاوي ذٌاب محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد1

73,052014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةشالل علوان طالب رافدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد2

72,72014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعلوان كفاوي عبٌد الحكٌم عبد الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد3

66,962014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحمزة ٌاسٌن الحكٌم عبدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد4

61,482014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةابراهٌم هللا عبد حسن محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد5

61,262014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكاظم فاضل كاظم رسلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد6

61,192014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةسلمان الخضر عبد طالب اٌناسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد7

60,172014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجاسم حسٌن نوري  مروةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد8

59,742014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةالحسٌن عبد حاتم الحسٌن عبد سرىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد9

58,712014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةشرقً وهاب قٌس فراسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد10

58,592014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجبر محسن حاتم االءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد11

58,572014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةترٌهو لعٌبً قنبل هٌامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد12

58,362014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحسٌن احمد عبد حسٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد13

57,552014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعبود عباس علً هللا عبدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد14

57,12014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةموسى ردام محمد علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد15

56,062014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعكلة حطحوط شمسً شٌماءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد16

55,812014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمسلم عبادي صاحب محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد17

55,072014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحسن ٌاسٌن طه ٌاسرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد18

والتكمٌلً الثانً الدور / 2013-2014 الدراسً للعام/   الصباحٌة الدراسة/الدٌن اصول قسم/   الخرٌجٌن اسماء قوائم    


