
التخرج سنةالمعدلالدراسة الدورالجنس الجنسٌةالطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2013-96,342014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةذٌاب مجٌد عادل هبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2013-92,232014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةردام عبد فاضل نورجانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2013-88,242014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا عبد مجٌد حربً سمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2013-86,582014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس محمود عصام نوراالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2013-86,092014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصالح احمد هللا عبد االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2013-83,622014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً عنٌد محمد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2013-83,482014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً حسن سامً نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2013-83,402014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصالح عبٌد احمد هالةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2013-82,982014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمان حسن صالح سماحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2013-82,972014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغضٌب الرضا عبد جعفر نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2013-82,682014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسون علً فاخر اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2013-82,572014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجواد جعفر موسى سمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2013-79,472014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد قاسم عباس نبأالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2013-78,832014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحنش حسن فالح مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2013-78,672014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدهش محمد هللا عطا هبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2013-78,252014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةابراهٌم حسٌن علً نورهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2013-77,852014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجودة حسٌن علً زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2013-77,382014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن حسٌن علً ضحىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2013-77,332014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمهاوي هوٌدي فخري زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2013-75,932014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمادي حسٌن علً قصًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2013-75,412014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةوهٌب محسن كرٌم اٌناسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2013-75,192014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمد ذٌاب ضاري ضحىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2013-752014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةدعٌبل عاٌد الكرٌم عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2013-74,932014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم اسعد الهدى نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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2013-74,562014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدوحً جاسم االمٌر عبد مٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2013-74,472014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشٌت خمٌس مناف زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2013-73,862014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاحمد حسن جمال نهىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2013-73,752014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعبد توفٌق ثائر مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2013-73,682014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً جبر رزاق هبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2013-73,652014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغزال حسٌن علوان هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2013-73,502014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدلٌفً مشتت جاسم فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2013-733682014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشنته الزهرة عبد عباس اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2013-733662014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاحمد هللا عطا محمد عبٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2013-73,252014 8الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجمعة احمد مناف حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2013-732502014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم فاضل عباس هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

2013-72,802014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاحمد محمد الجبار عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

2013-72,582014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن علً فرج نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

2013-72,542014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس جاسم فٌصل هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

2013-72,412014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصوٌح بدر علً مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

2013-723332014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسعٌد مهاوي زٌدان مكارمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

2013-723322014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن الحمٌد عبد نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

2013-72,282014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةلفته الزهرة عٌد ماجد نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

2013-71,842014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفرحان عزٌز هللا عبد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

2013-71,822014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةٌونس علً فاضل اراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

2013-71,762014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفرج صالح الهدى نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

2013-71,652014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةموسى جواد زٌد هندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

2013-71,632014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعاصً دلف راضً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

2013-71,372014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمطشر محمد طالب علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2013-71,212014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعطٌة هللا عبد علً نهىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

2013-71,172014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلوان ٌوسف عباس زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

2013-71,022014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغازي محمد جاسم استبرقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

2013-70,892014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبٌد علً محمد نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

2013-70,762014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةطاهر خرٌبٌط الكاظم عبد رٌامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

2013-70,242014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدوحً جاسم االمٌر عبد مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

2013-70,052014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف مهدي صباح االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

2013-70,022014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةهللا عبد فرحان ناجً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

2013-69,712014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعزاوي خلٌل ابراهٌم دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

2013-69,632014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةداغر كاظم محمد نهادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

2013-69,422014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسلمان هللا عبد هادي بهاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

2013-69,092014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجعفر علً زبون جمعة سجادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

2013-68,902014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالوهاب عبد سلٌم رواءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

2013-68,792014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعباس هادي جعفر موسىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

2013-68,782014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةتقً هوٌش سلٌم بٌداءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

2013-68,692014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشمكلً جنف حسٌن زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

2013-68,602014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً عبودي خطار االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

2013-68,452014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس موسى حمٌد زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

2013-684382014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجاسم هللا عبد جاسم ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

2013-684302014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس مشرتً فرحان زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

2013-68,042014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا عبد مشرتً سالم رغدهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

2013-67,432014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهاشم حسٌن علً مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

2013-67,382014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمهاوي مطلك الزهرة عبد نوراالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

2013-67,142014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسلمان الحسٌن عبد جبار وعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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2013-67,102014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةضاٌع حسٌن هادي زٌتونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

2013-66,982014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسمٌر محمود شاكر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

2013-66,782014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد عٌدان محمود اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

2013-66,722014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف جبار الستار عبد مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

2013-66,602014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشاكر عبد محمد محمود داللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

2013-66,562014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةروضان وحٌد حنٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

2013-66,072014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالفت الستار عبد فائق منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

2013-65,942014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدلً سلطان صاحب رشاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

2013-65,872014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمهٌدي محمود حمدان عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

2013-65,812014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمزة سحور نعمة دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

2013-65,792014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحبٌب كشاش مهدي نوريالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

2013-65,492014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةٌاسر علً هادي رواءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

2013-65,402014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةداود الستار عبد ولٌد مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

2013-65,262014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبٌد جبل كاظم زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

2013-65,092014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً حسٌن سعد مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

2013-65,042014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم محمد احمد ضحىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

2013-65,032014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمان عبد عادل نوراالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

2013-64,812014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغلٌم داود حسن اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

2013-64,772014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعطٌوي غالم الزهرة عبد عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

2013-64,392014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةقاسم الباقً عبد رائد ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

2013-64,322014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاالمٌر عبد ستار مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

2013-64,312014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً عبد جبار هبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

2013-64,282014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشرٌدة عزٌز جاسم زٌنهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

2013-64,152014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنادر فنجان حمٌد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96



التخرج سنةالمعدلالدراسة الدورالجنس الجنسٌةالطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2013-64,122014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم الرزاق عبد علٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

2013-64,062014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمد سعدون هناوي وسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

2013-64,052014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفرحان احمد جبار عباسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

2013-63,892014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمطرود جبر هاشم فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

2013-63,532014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً سالم بدر مهندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

2013-63,382014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرحمن نعمان عدنان حنٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

2013-62,912014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمٌد ابراهٌم صالح كفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

2013-62,802014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس سلٌم سعد سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

2013-62,552014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةبخٌت هادي سعدي علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

2013-62,392014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاحمد فٌصل طلٌب امٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

2013-62,292014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن منصور قاسم علٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

2013-62,072014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبود حداوي احمد تباركالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

2013-61,962014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً عبد حمٌد جهاد االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

2013-61,952014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمان داود سرمد حنٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110

2013-61,462014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف الرضا عبد مهدي تماراالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد111

2013-61,042014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةستار جبر جبر مجهول دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد112

2013-60,982014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد مطلك كرٌم نرٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد113

2013-59,442014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمطشر مطلك سعدون محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد114

2013-58,382014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا نعمة الكرٌم عبد حمٌد نبأالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد115

2013-58,162014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسان حٌال اسماعٌل باقرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد116

2013-57,722014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمعٌبد موزان شاكر اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد117

2013-55,442014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسبتً جمعة سبتً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد118

2013-55,212014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمادي جاسم محمود سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد119



التخرج سنةالمعدلالدراسة الدورالجنس الجنسٌةالطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

81,872014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةداود توفٌق محمد اسعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

78.962014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحسٌن سلمان راشد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

73,162014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعٌسى عٌالن صابر رغدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

68,482014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمصطفى محمد خلٌل عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

68,292014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةزغٌر علً اسماعٌل ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

67,282014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةدفار مطشر صالح مهديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

67,102014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعلً حسن عبود صفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

66,472014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحسٌن علً محمد ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

66,372014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحرج شنر فالح حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

66,332014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةصالح الزهرة عبد سامً حنٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

65,892014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةضٌدان علً حسن هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

63,942014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمهدي محمد اسماعٌل االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

63,902014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةاحمد شهاب عباس محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

63,672014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمهٌدي محمود ٌاسٌن ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

63,352014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةفدوس حمد سالم محمد ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

63,292014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعذاب محسن كامل حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

63,102014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةجدوع جودي حمٌد حبٌبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

63,082014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعداي دعٌج مجٌد نسرٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

63,042014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكرٌم دعٌر الحسٌن عبد منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

62,312014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةجابر محمد سعدون علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

62,272014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةابراهٌم محمد جاسم غادةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

62,212014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعرمٌط فرحان سعدي دٌناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

62,062014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةسلمان زهٌر سلمان سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

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



التخرج سنةالمعدلالدراسة الدورالجنس الجنسٌةالطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

617842014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةالقادر عبد الرضا عبد علً منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24

617812014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةجاسم فاضل عباس مهديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

61,492014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةاحمد متعب قدوري محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

61,302014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحسٌن علً هادي صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

60,572014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةصالح احمد هللا عبد محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

60,432014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةسلمان الكرٌم عبد اٌاد الكرٌم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

60,352014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعلً محمد عبد علً محمد دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

60,042014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةالمجٌد عبد علً  المجٌد عبد نبأالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

60,022014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةسلمان الحسن عبد كرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

59,942014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةسلمان حسن أمٌر رانٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

59,882014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكشكول نهاٌة عادل الرزاق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

59,872014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةكنهٌر جبار الحسن عبد سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

59,692014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمراد كرٌم سمٌر سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

59,512014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحً عبد احمد الدٌن سٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

59,492014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةهللا عبد لطٌف ولٌد لبنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

59,012014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعلً عبد حسٌن علً عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

592014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةسلمان نعمان ثابت آٌاتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

58,792014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعباس كاظم رعد الدٌن حسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

58,782014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةغانم جاسم الكرٌم عبد بتولالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

58,752014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحسن عزٌز سعد حنٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

58,432014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعزٌز سعد مجٌد سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

58,182014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحسن حمودي حامد حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

58,072014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةفاضل فهد رعد رندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

57,672014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجبار محمد ماجد نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47



التخرج سنةالمعدلالدراسة الدورالجنس الجنسٌةالطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

56,732014/2013الصباحٌةالتكمٌلًانثىعراقٌةصالح عبٌد خالد أحمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48

56,572014/2013الصباحٌةالتكمٌلًذكرعراقٌةحسن ابراهٌم عائد انمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

56,362014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعباس مجبل محمد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

56,052014/2013الصباحٌةالتكمٌلًانثىعراقٌةخضٌر ٌاس محمدخالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

55.012014/2013الصباحٌةالتكمٌلًذكرعراقٌةكاظم هللا عبد كرٌم اٌالفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

54,692013/2014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةباش عودة عباس جوانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53


