
سنة التخرجالمعدلالدراسةالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

2015-90,142014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد صالح عبد خالد كوثرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2015-88,982014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد مهدي كاظم عذراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2015-87,92014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمان ثجٌل رزاق زهراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2015-87,42014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعذاب هاشم علٌوي زٌنب الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2015-85,332014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغاوي الواحد عبد محمد شهد الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2015-84,272014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس الماس فائق شرمٌن الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2015-81,472014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالزم جاسم عباس مرٌمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2015-80,782014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسمٌسم حسٌن لفته زٌنب الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد8

2015-80,372014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفلٌح غضٌب جبار حوراء الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد9

2015-80,032014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن حمٌد طاهر أصالة الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد10

2015-79,942014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةخلف حسن محمد لٌثالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد11

2015-79,82014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةشاٌع مزعل هادي حٌدرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد12

2015-78,742014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن علً ادرٌس هٌثمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد13

2015-78,162014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالحسٌن عبد جاسم نصٌف هدىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد14

2015-77,842014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا خٌر فاضل عباس وفاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد15

2015-77,32014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم سلمان خلٌل شذى الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد16

2015-77,142014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمود كاظم محسن سارة الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد17

2015-76,862014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهندي ٌوسف احمد سرابالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد18

2015-75,82014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةطرخان عمران حامد ماجدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد19

2015-75,422014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرهك واعً رحٌم رٌامالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد20

2015-74,892014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعطٌب حسٌن موحان بشارالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد21

2015-74,642014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد نجم االمٌر عبد نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد22

2015-74,522014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس سلٌم داود وردةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد23

2015-74,392014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم حسٌن صالح عفاف الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدراسةالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

2015-74,252014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمان عباس أمٌن سارة الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد25

2015-74,182014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم فهد رعد نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد26

2015-73,572014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعبود محمد حمٌد سالمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد27

2015-73,162014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاسماعٌل حسن ٌوسف محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد28

2015-72,712014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعبود ابراهٌم فتحً فرقدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد29

2015-72,62014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف محمد رعد لٌناالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد30

2015-71,752014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةشكر احمد سعد مهندالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد31

2015-71,742014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن شهاب محمد إسراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد32

2015-71,552014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد جمٌل الرحٌم عبد استبرقالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد33

2015-70,982014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرشٌد حمٌد سعدي طٌبةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد34

2015-70,912014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبهار خلٌل علً آٌة الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد35

2015-70,812014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس باقر عالء أٌمان الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد36

2015-70,382014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةناصر حسن كرٌم عبٌرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد37

2015-70,212014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعطٌة عبدهللا صباح حنٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد38

2015-70,192014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكنٌهر عباس عزٌز محمد الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد39

2015-69,972014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم حمادي الكرٌم عبد حنٌن الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد40

2015-69,892014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن محمود علً آٌة الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد41

2015-69,882014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجاور خلف شكران محمد الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد42

2015-69,712014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمفتن شهد عدنان سجىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد43

2015-69,542014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمجٌد محمد سعد أسٌلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد44

2015-69,442014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةطهماز محٌسن عوٌد منى الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد45

2015-68,832014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمادي إبراهٌم خالد إسالمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد46

2015-68,712014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمجلً ثجٌل فاضل زٌنبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد47

2015-68,592014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةناصر حمود خالد صفاءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد48
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2015-68,562014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسلمان السادة عبد ابراهٌم مصطفى الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد49

2015-68,262014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد حسٌن ابراهٌم سحر الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد50

2015-680772014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلخال محمد الكرٌم عبد محمدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد51

2015-680762014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةراضً سعد عبد سارةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد52

2015-67,972014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكرٌم علً هادي منىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد53

2015-67,882014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةذٌاب علً حسٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد54

2015-67,92014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجٌاد علوان محمد اوراسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد55

2015-67,122014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصاٌل خلٌفة حمٌد نجٌبالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد56

2015-67,012014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةخلف صوكر شاكر علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد57

2015-66,622014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً عون رٌاض سجىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد58

2015-65,752014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصالح عباس حمود مصطفىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد59

2015-65,692014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرفش عزٌز كاظم سارة الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد60

2015-65,472014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف فرج الحسٌن عبد سارة الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد61

2015-65,222014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمزعل كرٌم حسٌن رسل الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد62

2015-64,742014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكبٌش محمد جمعة ابتهاجالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد63

2015-64,412014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً خضٌر علً نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد64

2015-63,232014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكمٌر رمضان حبٌب امجد الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد65

2015-63,212014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحسن فتحً االمٌر عبد االءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد66

2015-63,042014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن عناد علً مٌناالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد67

2015-62,872014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعطٌب جالب زغٌر مهندالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد68

2015-62,592014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسن علً ٌحٌى علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد69

2015-61,842014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعطٌة محمد جاسم فاطمةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد70

2015-61,82014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحوشً دحام طالب رغدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد71

2015-61,642014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةهرٌر حسون ستار محمد الدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد72
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2015-61،562014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمالح شٌاع الزهرة عبد سٌفالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد73

2015-61,042014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفرحان فٌاض جاسم حسٌنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد74

2015-58,932014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةطه احمد سمٌر علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد75

2015-58,542014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمان صالح رعد ندىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد76

سنة التخرجالمعدلالدراسةالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

2015-57,692014المسائٌةاالولانثىالعراقٌةمطشر محمد طالب الهدى نورالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد1

سنة التخرجالمعدلالدراسةالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

2015-73,832014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعلً سلمان المجٌب عبد نبأالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد1

2015-72,412014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةنوري الدٌن سٌف غسان هالةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد2

2015-68,642014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكاظم حسن قحطان غصونالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد3

2015-67,572014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةبرٌسم حسن صالح وسنالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد4

2015-67.092014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةفزع علً كامل غفرانالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد5

2015-66,632014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمكبس مزعل حسن مروةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد6

2015-66,132014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعبٌد عونً مراد نهىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد7

2015-64,132014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةسلمان خضٌر موفق الزهراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد8

2015-63,532014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةموحان صالح صكبان مٌعادالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد9

2015-62,262014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجربو جابر حامد آمنةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد10

2015-61,632014الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحسن كرٌم ستار حازمالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد11
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2015-61,182014الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةجاسم محمد نور علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد12

2015-60,622014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسن رحٌم علً هبهالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد13

2015-59,842014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمد جاسم محمد مهاالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد14

2015-59,792014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةالحكٌم عبد طلعت نبٌل ابتهالالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد15

2015-59,32014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةصالح خلف حامد مٌسالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد16

2015-59,282014الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةثانً حنون الرضا عبد حٌدرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد17

2015-59,232014الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحمد مهلهل فالح مصطفىالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد18

2015-58,882014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسٌن الغنً عبد االمٌر عبد سراءالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد19

2015-58,692014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةنكال فاخر رٌاض شهدالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد20

2015-57,982014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجاسم عفرٌت صٌهود رقٌةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد21

2015-57,762014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجواد الزهرة عبد اسعد بشائرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد22

2015-57,672014الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةجاسم كاظم قاسم نائلالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد23

2015-56,962014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةابراهٌم الحمٌد عبد صباح هبةالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد24

2015-55,772014الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحمد عذاب المحمد عبد علًالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد25

2015-54,632014الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعباس عطٌة احمد سٌفالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد26

2015-53,322014الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةموسلى عبد ماهر مهندالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد27

2015-52,312014الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةكاظم حطاب الجبار عبد قٌصرالدٌن اصولاالسالمٌة العلومبغداد28


