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2008-95.52007االولانثىعراقٌةابراهٌم صباح إٌناسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد1

2008-94.142007االولانثىعراقٌةتوفٌق خلٌل خلودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد2

2008-94.132007االولانثىعراقٌةمحسن ابراهٌم تمارةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد3

2008-94.052007االولانثىعراقٌةمحمد عالء عائشةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد4

2008-91.372007االولانثىعراقٌةعبدهللا حكمت سارةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد5

2008-90.822007االولانثىعراقٌةوهاب عدنان مكرماتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد6

2008-90.292007االولانثىعراقٌةمحمد نظام اٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد7

2008-89.952007االولانثىعراقٌةاحمد طالب آٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد8

2008-89.622007االولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل رغدةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد9

2008-89.512007االولانثىعراقٌةرحمن ابراهٌم شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد10

2008-89.332007االولذكرعراقًاسماعٌل حمدي احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد11

2008-87.62007االولذكرعراقًعلوان حسٌن احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد12

2008-86.852007االولانثىعراقٌةمحمود باسل لمىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد13

2008-86.392007االولانثىعراقٌةحمد فاضل رشاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد14

2008-86.022007االولانثىعراقٌةسعٌد عباس آثارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد15

2008-85.982007االولانثىفلسطٌنٌةسلٌمان فخري جمانةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد16

2008-84.262007االولانثىعراقٌةمحمد علً فرحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد17

2008-83.972007االولذكرعراقًخضٌر صغٌر ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد18

2008-83.852007االولانثىعراقٌةعبدهللا صالح حالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد19

2008-83.422007االولذكرعراقًالعزٌز عبد عمر باللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد20

2008-83.112007االولانثىعراقٌةاحمد عثمان شٌالنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد21

2008-83.032007االولذكرعراقًكرٌم محمد سامانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد22

2008-81.342007االولانثىعراقٌةمحمد ناجً اٌناسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد23

2008-80.342007االولانثىعراقٌةنجم الكاظم عبد سمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2008-80.152007االولذكرعراقًاسماعٌل عبداللطٌف احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد25

2008-80.072007االولانثىعراقٌةمحمود احمد دعاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد26

2008-79.842007االولانثىعراقٌةشاكر الكرٌم عبد رقٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد27

2008-79.162007االولذكرعراقًحسٌن علً سٌفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد28

2008-77.82007االولانثىعراقٌةعبٌس فلٌح سارةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد29

2008-77.672007الثانًذكرعراقًجاسم قحطان الخطاب بن عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد30

2008-77.372007االولذكرعراقًخضٌر ٌاسٌن محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد31

2008-73.812007االولانثىعراقٌةهللا عبد علً شوبوالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد32

2008-73.632007االولانثىعراقٌةمحمد الرحٌم عبد سارةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد33

2008-72.822007االولذكرعراقًحسن صالح عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد34

2008-72.542007االولذكرعراقًحمد فاضل فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد35

2008-71.592007االولانثىعراقٌةخضٌر عالء ضحىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد36

2008-71.412007االولانثىعراقٌةجالب الكاظم عبد دعاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد37

2008-71.172007االولذكرعراقًحسن مزهر علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد38

2008-71.072007االولانثىعراقٌةداود مثنى مروةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد39

2008-70.922007االولذكرعراقًعبود كاظم فالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد40

2008-70.742007االولذكرعراقًجوٌر ٌوسف ٌعقوبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد41

2008-70.172007االولذكرعراقًعادل مشوح مشتاقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد42

2008-69.972007االولذكرعراقًذٌاب كرٌم علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد43

2008-69.632007االولانثىعراقٌةمحمد احمد نون جٌمهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد44

2008-69.092007االولذكرعراقًعبدهللا نجم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد45

2008-69.082007االولذكرعراقًنعمان عدان سورانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد46

2008-68.82007االولذكرعراقًحسٌن عبدهللا نهادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد47

2008-68.72007االولانثىعراقٌةجواد عادل افراحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2008-68.652007االولذكرعراقًثابت محمد مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد49

2008-68.62007االولذكرعراقًالرزاق عبد هوبً رٌاضالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد50

2008-68.392007االولانثىعراقٌةسوادي عبدالحسن ختامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد51

2008-67.882007االولذكرعراقًحمٌد قحطان محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد52

2008-67.642007االولانثىعراقٌةرشٌد الرحمن عبد ٌاسمٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد53

2008-67.292007االولذكرعراقًمطلك حامد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد54

2008-67.232007االولذكرعراقًداٌح عبدهللا حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد55

2008-66.122007االولذكرعراقًناٌف عبدهللا كمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد56

2008-65.832007الثانًذكرعراقًحمٌد محمد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد57

2008-65.782007الثانًذكرعراقًخلٌل سعد قٌصرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد58

2008-65.52007الثانًذكرعراقًحسٌن احمد فراسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد59

2008-65.192007االولذكرعراقًالطٌف احمد عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد60

2008-64.942007االولذكرعراقًطهمان جسام ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد61

2008-64.912007االولذكرعراقًعبدهللا اسماعٌل احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد62

2008-64.352007االولذكرعراقًفاضل عامر مهندالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد63

2008-64.12007االولذكرعراقًلطٌف حسن ادهمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد64

2008-64.042007االولذكرعراقًمشعان الكرٌم عبد صباحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد65

2008-63.542007االولذكرعراقًاحمد محمد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد66

2008-63.492007االولذكرعراقًمصلح فلٌح حسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد67

2008-63.42007االولانثىعراقٌةالستار عبد امٌمةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد68

2008-63.142007االولذكرعراقًنومان ابراهٌم عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد69

2008-63.122007االولذكرعراقًحرج مطرود محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد70

2008-63.012007االولذكرعراقًحسٌن هاشم محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد71

2008-62.812007االولذكرعراقًسطاح رشٌد موسىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد72



التخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2008-62.82007االولذكرعراقًالرزاق عبد هاشم عديالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد73

2008-62.692007االولذكرعراقًسالم محمد نصٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد74

2008-62.332007االولذكرعراقًالجبار عبد فٌصل عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد75

2008-62.082007االولذكرعراقًعلوان خلٌل ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد76

2008-61.762007االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد مؤٌد زٌنةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد77

2008-61.162007االولذكرعراقًعبدهللا محجوب حارثالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد78

2008-60.842007االولانثىعراقٌةشكر فاضل اٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد79

2008-60.422007االولذكرعراقًعطٌة اسماعٌل احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد80

2008-60.422007الثانًذكرعراقًعبود سامً عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد81

2008-59.972007الثانًذكرعراقًجاسم سبع محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد82

2008-59.872007التكمٌلًذكرعراقًفرحان محمود صفاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد83

2008-59.832007االولذكرعراقًخورشٌد حافظ علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد84

2008-59.832007الثانًذكرعراقًعبداللطٌف عماد هشامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد85

2008-59.422007الثانًذكرعراقًعباس الجبار عبد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد86

2008-59.142007الثانًذكرعراقًمحمود ابراهٌم مثنىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد87

2008-58.912007الثانًذكرعراقًشالل حمٌد اركانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد88

2008-58.82007االولانثىعراقٌةجاسم نصٌف شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد89

2008-58.592007الثانًذكرعراقًمهدي خالد ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد90

2008-58.522007الثانًذكرعراقًفواز صالح عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد91

2008-58.272007االولذكرعراقًحمادي جاسم ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد92

2008-58.082007االولذكرعراقًعبدالحمٌد ولٌد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد93

2008-57.672007الثانًذكرعراقًمهدي رشٌد باللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد94

2008-57.622007الثانًانثىعراقٌةنعمة المهدي عبد رشاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد95

2008-57.462007الثانًذكرعراقًحمدان سعٌد زٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد96
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2008-57.292007التكمٌلًذكرعراقًجٌاد نوري الحكمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد97

2008-57.12007االولذكرعراقًمحمد عبود منذرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد98

2008-56.182007الثانًذكرعراقًعبدهللا حسناوي ٌاسرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد99

2008-56.092007الثانًذكرعراقًبدوي محمد صفوانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد100

2008-55.992007الثانًذكرعراقًصباح عبد احمد مصطفىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد101

2008-55.632007الثانًذكرعراقًابراهٌم داود حٌدرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد102

2008-54.232007الثانًانثىعراقٌةحوان خٌري رشاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد103

2008-54.092007الثانًذكرعراقًمحمد جمعة زٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد104

2008-53.352007الثانًذكرعراقًحسن حمد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد105

2008-53.052007الثانًذكرعراقًعلً منصور صفاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد106


