
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2006-95.672005االولأنثىعراقٌةشاكر القادر عبد مروةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد1

2006-93.042005االولأنثىعراقٌةمحمد خلٌل سمٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد2

2006-932005االولأنثىعراقٌةاحمد فاضل مٌادةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد3

2006-92.962005االولأنثىعراقٌةناجً ٌحٌى نغمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد4

2006-92.772005االولأنثىعراقٌةالوهاب عبد عدنان محكماتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد5

2006-92.682005االولأنثىعراقٌةلطٌف داود شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد6

2006-92.272005االولأنثىعراقٌةصالح مهدي سارةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد7

2006-90.892005االولأنثىعراقٌةجمٌل صفاء سحرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد8

2006-90.552005االولأنثىعراقٌةجاسم هللا عبد اٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد9

2006-90.392005االولأنثىعراقٌةعٌسى ابراهٌم زٌنبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد10

2006-89.722005االولأنثىعراقٌةكرٌم ماجد سارةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد11

2006-89.512005االولأنثىعراقٌةالدٌن بهاء ثائر اسماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد12

2006-88.712005االولأنثىعراقٌةخلف سلمان مٌسونالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد13

2006-88.042005االولأنثىعراقٌةجلٌل علً نبراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد14

2006-87.712005االولأنثىعراقٌةٌوسف هشام زهراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد15

2006-86.892005االولأنثىعراقٌةعزٌز صدٌق أمٌنةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد16

2006-86.852005االولأنثىعراقٌةصالح مهدي االءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد17

2006-86.82005االولذكرعراقًمحمد كاظم سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد18

2006-86.332005االولأنثىعراقٌةاسماعٌل غسان رواءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد19

2006-86.192005االولأنثىعراقٌةجاسم محمد معالمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد20

2006-85.262005االولأنثىعراقٌةرومً عالوي اسماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد21

2006-84.92005االولأنثىعراقٌةشوكت عامر زهراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد22

2006-84.812005االولذكرعراقًجاسم علً عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد23

2006-84.712005الثانًذكرعراقًحمد الوهاب عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2006-84.122005االولأنثىعراقٌةضاٌع ابراهٌم هبهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد25

2006-83.392005االولأنثىعراقٌةمحمد قدوري املالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد26

2006-83.332005االولذكرعراقًنصٌف صداع حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد27

2006-83.282005االولأنثىعراقٌةابراهٌم الرحمن عبد دعاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد28

2006-82.952005االولأنثىعراقٌةصبري الجبار عبد اٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد29

2006-82.672005االولأنثىعراقٌةهللا عبد الدٌن عالء زٌنبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد30

2006-82.192005االولأنثىعراقٌةخضٌر طه هدٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد31

2006-81.362005االولأنثىعراقٌةعلً القادر عبد رناالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد32

2006-81.152005االولذكرعراقًمحمد كاظم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد33

2006-81.122005الثانًأنثىعراقٌةعاشور كامل بٌداءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد34

2006-80.82005االولذكرعراقًٌاسٌن احمد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد35

2006-80.612005االولأنثىعراقٌةاحمد الوهاب عبد اسماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد36

2006-80.22005االولذكرعراقًحسٌن جمال وسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد37

2006-80.042005االولأنثىعراقٌةخلٌفة كاظم انتصارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد38

2006-79.762005االولأنثىعراقٌةتوفٌق رعد سجىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد39

2006-79.372005االولأنثىعراقٌةرشٌد ولٌد رفاهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد40

2006-79.062005االولذكرعراقًمحسن كرٌم فؤادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد41

2006-79.022005االولذكرعراقًعنزي طلب مثٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد42

2006-78.892005الثانًأنثىعراقٌةعزاوي نوري ارٌجالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد43

2006-78.412005االولأنثىعراقٌةفاضل براء هندالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد44

2006-78.352005االولذكرعراقًالهادي عبد وائل وسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد45

2006-78.272005االولأنثىعراقٌةمحً راضً حالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد46

2006-78.252005االولأنثىعراقٌةحسٌن رٌاض عالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد47

2006-77.882005االولذكرسوريالكرٌم عبد مصطفى محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2006-77.542005االولذكرعراقًٌاسٌن طه المازالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد49

2006-76.852005االولأنثىعراقٌةالكرٌم عبد الدٌن عز نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد50

2006-76.362005االولذكرعراقًعلً كاظم صفاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد51

2006-76.252005االولأنثىعراقٌةحسٌن المنعم عبد املالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد52

2006-76.252005االولذكرعراقًعمر عباس علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد53

2006-76.142005االولأنثىعراقٌةخلف عدنان نغمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد54

2006-76.122005االولذكرعراقًعلً عزٌز احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد55

2006-75.42005االولأنثىعراقٌةحسون كردي عهودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد56

2006-75.392005االولأنثىعراقٌةالقادر عبد احمد فاطمةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد57

2006-75.222005االولذكرعراقًمحمد طه مؤٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد58

2006-75.212005االولذكرعراقًعزٌز محمد محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد59

2006-74.912005االولذكرعراقًنصرت اٌشام عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد60

2006-74.682005االولذكرعراقًخضٌر الدٌن صالح اسامةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد61

2006-74.062005االولذكرعراقًحمدي محسن السالم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد62

2006-73.52005االولأنثىعراقٌةالرحمن عبد قتٌبة أمنةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد63

2006-73.052005االولذكرعراقًاحمد رجب جمال احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد64

2006-72.92005االولأنثىعراقٌةكاظم معن أروىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد65

2006-72.892005االولأنثىعراقٌةحامد قدوري شبماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد66

2006-72.632005االولأنثىعراقٌةعناد مجٌد نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد67

2006-72.452005االولذكرعراقًالقادر عبد فائز عادلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد68

2006-72.42005الثانًذكرعراقًجوٌر ٌحٌى عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد69

2006-72.332005االولذكرعراقًنوري رشٌد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد70

2006-72.312005الثانًذكرعراقًعٌد تومان محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد71

2006-72.292005االولأنثىعراقٌةعلً وعد ضحىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2006-72.272005االولأنثىعراقٌةحمٌد عامر رؤىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد73

2006-71.92005االولذكرعراقًعلً كرٌم برهانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد74

2006-71.882005االولذكرعراقًجاسم عدنان فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد75

2006-71.842005االولذكرعراقًهللا فٌض علً محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد76

2006-71.72005االولذكرعراقًغفور جبار حسٌن قحطانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد77

2006-71.52005االولذكرعراقًرحٌم الستار عبد امجدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد78

2006-71.352005االولذكرعراقًمحمد الدٌن عالء شعٌبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد79

2006-71.272005االولأنثىعراقٌةشهاب محمود رٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد80

2006-71.262005االولذكرعراقًالرحمن عبد علً باللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد81

2006-71.052005االولذكرعراقًاحمد محمود محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد82

2006-70.772005االولذكرعراقًالمطلب عبد اسماعٌل محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد83

2006-70.622005االولذكرعراقًجودت مثنى علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد84

2006-70.112005الثانًذكرعراقًعبد مصطفى جاللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد85

2006-69.812005االولأنثىعراقٌةاحمد هللا عبد هبهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد86

2006-69.712005االولذكرعراقًخلف احمد عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد87

2006-69.612005االولذكرعراقًخمٌس عذاب محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد88

2006-69.492005االولذكرعراقًضاري عبود قتٌبةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد89

2006-69.462005االولذكرعراقًعلٌوي هللا عبد عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد90

2006-68.752005االولذكرعراقًفٌاض عبٌد مخلف درٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد91

2006-68.662005االولذكرعراقًحمود صالح صفاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد92

2006-68.282005الثانًذكرعراقًجاسم نصٌف وسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد93

2006-68.142005الثانًذكرعراقًابراهٌم معروف فاروقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد94

2006-67.992005االولذكرعراقًاحمد مصطفى عكابالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد95

2006-67.672005االولذكرعراقًهللا نصر حارث علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد96
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2006-67.622005االولذكرعراقًصالح مهدي كامل احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد97

2006-67.262005الثانًذكرعراقًعبد ناٌف عثمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد98

2006-67.22005االولذكرعراقًخلف زٌدان علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد99

2006-66.982005الثانًذكرعراقًحرج طه اٌمنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد100

2006-66.452005االولذكرعراقًعلً ابراهٌم عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد101

2006-66.232005االولذكرعراقًعباس شكر سعديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد102

2006-66.062005االولذكرعراقًاحمد الوهاب عبد صفاء باللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد103

2006-66.052005االولأنثىعراقٌةطه فؤاد اسماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد104

2006-65.942005االولذكرعراقًعكوب حماد نصرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد105

2006-65.572005االولأنثىعراقٌةعبد راغب اٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد106

2006-65.562005االولذكرعراقًمهدي عبد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد107

2006-65.532005االولذكرعراقًاحمد شهاب عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد108

2006-65.212005االولذكرعراقًشعالن صبار قاسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد109

2006-65.152005االولذكرعراقًحسٌن علً مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد110

2006-65.142005االولذكرعراقًمحمد محمود علً محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد111

2006-65.092005الثانًذكرعراقًحمادة ٌونس ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد112

2006-65.042005الثانًذكرعراقًفٌاض عبد ثائرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد113

2006-64.682005االولذكرعراقًالدٌن محً شكر عقٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد114

2006-64.632005الثانًذكرعراقًمحمد اغنٌان عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد115

2006-64.022005االولذكرعراقًعارف قاسم فاروقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد116

2006-63.92005االولذكرعراقًهاشم حمٌدي علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد117

2006-63.332005الثانًأنثىعراقٌةهللا عبد محمود سمٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد118

2006-63.192005االولذكرعراقًحسن هالل عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد119

2006-63.082005االولذكرعراقًوفٌق حامد رٌاض محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد120
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2006-63.072005االولذكرعراقًسرحان عبد صادقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد121

2006-62.982005االولذكرعراقًكرٌم علً طارقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد122

2006-62.692005الثانًذكرعراقًجواد عباس جمال محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد123

2006-62.422005االولذكرعراقًمحمد جاسم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد124

2006-62.222005الثانًذكرعراقًخضر محمد عالء ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد125

2006-62.192005االولذكرعراقًعبد جاسم عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد126

2006-62.172005االولذكرعراقًصالح محمود عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد127

2006-62.072005االولذكرعراقًمرعً محمد سهٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد128

2006-622005الثانًذكرعراقًسعٌد محمد الرحمن عبد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد129

2006-622005الثانًذكرعراقًسعود عبٌد سالمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد130

2006-61.882005الثانًذكرعراقًمحمد احمد ماهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد131

2006-61.862005الثانًذكرعراقًزبار طه خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد132

2006-61.712005االولذكرعراقًمصلح محمد فٌصلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد133

2006-61.482005االولأنثىعراقٌةالصاحب عبد صبري سوسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد134

2006-61.372005االولذكرعراقًحمود محمد ثائرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد135

2006-61.332005الثانًذكرعراقًجمٌل هاشم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد136

2006-61.232005االولذكرعراقًرجب سعٌد محمد مهندالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد137

2006-61.172005االولذكرعراقًجعفر ٌونس كاملالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد138

2006-60.942005الثانًذكرعراقًصالح جمعة محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد139

2006-60.822005الثانًذكرعراقًمحمد جاسم سامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد140

2006-60.732005الثانًذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل باسلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد141

2006-60.712005االولذكرعراقًمصلح فرٌق اسامةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد142

2006-60.372005الثانًذكرعراقًعواد صادق سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد143

2006-59.962005الثانًذكرعراقًعبود عمر وسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد144
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2006-59.872005االولذكرعراقًخلف احمد اكرمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد145

2006-59.792005الثانًذكرعراقًالوهاب عبد ناٌف علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد146

2006-59.382005الثانًذكرعراقًشفٌق محمد عثمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد147

2006-59.292005االولذكرعراقًالهادي عبد الكرٌم عبد حاتمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد148

2006-59.252005الثانًذكرعراقًابراهٌم خلٌل محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد149

2006-59.172005الثانًذكرعراقًفزع عكاب مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد150

2006-59.122005االولذكرعراقًمحمد سعد مالذالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد151

2006-59.032005االولذكرعراقًابراهٌم هادي محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد152

2006-59.012005الثانًذكرعراقًحمٌد ادٌب عديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد153

2006-59.012005الثانًذكرعراقًخلٌل ابراهٌم نبٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد154

2006-58.982005االولذكرعراقًتوفٌق ابراهٌم خطابالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد155

2006-58.342005االولذكرعراقًفزع ابراهٌم اٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد156

2006-582005االولذكرعراقًفرج توفٌق صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد157

2006-57.962005الثانًذكرعراقًعرسان عالوي خلٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد158

2006-57.882005الثانًذكرعراقًشدهان الجبار عبد رائدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد159

2006-57.632005االولذكرعراقًحامد خالد ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد160

2006-57.622005الثانًذكرعراقًهرس حمد هشامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد161

2006-57.592005االولذكرعراقًعبٌد ذٌاب عثمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد162

2006-57.482005الثانًذكرعراقًحسون ثابت محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد163

2006-57.182005الثانًذكرعراقًردٌف فائز فاخرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد164

2006-57.152005االولذكرعراقًعباس احمد غسانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد165

2006-56.562005االولذكرعراقًهزاع حمد رائدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد166

2006-56.222005الثانًذكرعراقًالرزاق عبد محمد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد167

2006-55.662005االولذكرعراقًرشٌد راضً محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد168
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2006-55.662005الثانًذكرعراقًالجبار عبد رضا محمد بسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد169

2006-55.112005االولذكرعراقًخلف محمود ضرغامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد170

2006-55.082005الثانًذكرعراقًزعٌان كردي خلٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد171

2006-54.992005االولذكرعراقًالحشماوي عباس ٌاسٌن اركانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد172

2006-54.912005الثانًذكرعراقًخلٌفة الرزاق عبد محبوبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد173


