
التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2011-95,192010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةوهاب عدنان مرسالتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2011-90,932010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكمال احمد مهاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2011-90,532010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهاتو عالء نازكالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2011-88,772010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبخٌت الجلٌل عبد سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2011-88,622010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاحمد فاضل منالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2011-86,852010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد الحسن عبد حوراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2011-84,372010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعكلة جمال هالةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2011-84,092010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةقاسم سلمان دنٌاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2011-83,212010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالسادة عبد عباس سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2011-83,082010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةطالب سعدي صابرٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2011-83,022010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخضر ذنون زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2011-82,192010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاحمد سعدي عثمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2011-82,012010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلوان رضا الهدى نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2011-81,742010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجلوب الحسٌن عبد هٌامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2011-81,352010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغضبان عدنان مهاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2011-80,832010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةإبراهٌم جمال مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2011-79,442010الصباحٌةاالولانثىمصرٌةالفتاح عبد فؤاد منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2011-78,812010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمصلح أزهر مٌسرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2011-78,642010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد مظفر سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2011-78,362010الصباحٌةاالولانثىمصرٌةالفتاح عبد فؤاد مًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2011-78,352010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعمار شاكر اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2011-78,302010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمزٌد الحسن عبد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2011-78,152010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلوان حمد عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2011-77,722010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد األمٌر عبد شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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2011-77,462010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد بشٌر رٌامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2011-77,372010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغزاي خلف اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2011-77,262010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً سالم ابتهالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2011-76,642010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالسادة عبد الحسٌن عبد سرابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2011-76,582010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةداود مستوفً امنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2011-76,162010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكزار فنجان مهاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2011-75,032010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالرحمن عبد رضا سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2011-73,712010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدروٌش ستار ازهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2011-73,572010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالحسن عبد عباس رغدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2011-73,562010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةنافع سامً مصعبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2011-73,512010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرشٌد هللا عبد منالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

2011-73,222010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةالهادي عبد محمود قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

2011-72,682010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمطشر سالم مهىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

2011-72,632010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن سلمان هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

2011-72,352010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاسماعٌل الرحمن عبد دنٌاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

2011-72,172010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةراضً عدنان اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

2011-70,982010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً سمٌر اٌناسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

2011-70,772010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن علً فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

2011-70,352010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً صالح سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

2011-69,932010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً سلٌمان دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

2011-69,892010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم نعمة اسٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

2011-69,872010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد فرحان فؤادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

2011-69,722010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجبوري ستار سكٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

2011-69,572010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالوهاب عبد عماد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2011-69,402010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمزهر حسن سوسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

2011-69,352010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشرٌم هادي سرورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

2011-68,842010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلٌوي محمد هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

2011-68,492010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم رحٌم زمنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

2011-68,482010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةٌاسٌن محمود اخالصالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

2011-68,432010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمٌد ناظم جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

2011-68,322010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمفتن كرٌم سماحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

2011-68,302010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعالوي حسن احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

2011-68,082010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً مجٌد باللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

2011-67,752010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمطر علً اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

2011-67,552010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد محسن مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

2011-67,512010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمدون عمر رٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

2011-67,462010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجبار علً مروىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

2011-67,22010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصابر ماجد سالًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

2011-67,192010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجبر معلة رغدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

2011-66,802010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمكلف كرٌم سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

2011-66,722010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد خالد هندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

2011-66,622010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم صالح هندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

2011-66,222010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن محمد عاصمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

2011-66,132010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةناهً فلٌح سناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

2011-66,052010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةتوفٌق المجٌد عبد شٌرٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

2011-65,912010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعرٌبً غنً جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

2011-65,642010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمذود رٌكان ناٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

2011-65,482010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالدٌن نجم الدٌن نظام صفاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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2011-65,422010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمدان نوري ابتهالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

2011-65,422010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجبر نجم مرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

2011-65,132010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد قاسم سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

2011-64,642010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةخضٌر غازي انسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

2011-64,522010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرحٌم محمود زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

2011-64,412010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد جاسم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

2011-64,292010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً حسٌن اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

2011-64,242010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم جاسم هدٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

2011-63,322010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكاظم جواد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

2011-63,132010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمهدي فالح نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

2011-63,032010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد هللا عبد برهانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

2011-62,932010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسون كاظم سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

2011-62,792010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةناصر جعفر سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

2011-62,692010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشفٌق أكرم نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

2011-62,182010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمجٌد عادل اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

2011-62,082010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشهٌد جاسم هندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

2011-61,722010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصبار عدنان لٌثالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

2011-61,112010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغائب كرٌم سماحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

2011-60,912010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرضا علً فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

2011-60,772010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاحمد مثنى مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

2011-60,762010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعناد عادل سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

2011-60,712010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةطارق زٌاد رغدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

2011-60,712010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةإسماعٌل وٌس شٌالنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

2011-60,692010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفاضل علً بانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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2011-60,382010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً جاسم وسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

2011-60,252010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن كاظم زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

2011-59,912010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرشٌد حمٌد دالٌاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد99

2011-59,912010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةناصر جعفر دنٌاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

2011-59,652010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةرحٌم الغفور عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

2011-59,022010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً ٌعقوب خدٌجةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

2011-59,012010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةدرب الكاظم عبد عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

2011-58,772010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً اسود خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

2011-58,492010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلٌل عادل سٌناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

2011-58,232010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحبٌب أٌاد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

2011-57,792010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحماد خمٌس احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

2011-592010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبود مزهر االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108
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2011-70,262010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةثامر نافع اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2011-64,032010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةذٌاب رٌاض رقٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2011-63,912010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجبر طالب بسمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2011-62,852010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةاسعد محمد حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2011-62,612010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةالزهرة عبد الرحمن عبد رقٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2011-62,042010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةشهاب راسم ورودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2011-61،972010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةاللطٌف عبد باسم صباالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2011-61,952010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةكرٌم محمد عمر ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2011-61,912010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعبد مزهر سٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2011-61,082010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةشهاب هاشم عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2011-60,952010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعجٌل محسن زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11



التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2011-59,612010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجواد محمد علً نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2011-58,942010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسن عائد ضحىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2011-58,892010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةطرار صالح هالةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2011-58,832010الصباحٌةالتكمٌلًذكرعراقٌةهادي عبد اسعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2011-58,792010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحمزة عباس هدٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2011-58,772010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحمد ناظم نبٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2011-58,572010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحمدعباس جاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2011-58,482010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجبر علً نجالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2011-58,412010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحٌدرفارس مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2011-58,312010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةٌاسٌن عباس مالكالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2011-58,242010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعباس كامل اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2011-58,232010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعودة ناظم فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2011-57,972010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةثابت عبٌد ماهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24

2011-57,802010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةجاسم حمادي احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2011-57,382010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكاظم ابراهٌم فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2011-57,322010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةٌاس خالد شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2011-57,212010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعبود الكرٌم عبد جٌهانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2011-57,022010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعبٌد سمٌر منارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2011-56,952010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةالحافظ عبد نجم بٌداءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2011-56,852010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجواد سلمان رغدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2011-56,372010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةنوري كاظم هندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2011-56,102010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعلوان كاظم سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2011-55,452010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةالجلٌل عبد الودود عبد دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2011-55,162010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسٌن علً زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35



التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2011-54,902010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمخلف علً عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

2011-54,852010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةالودود عبد علً سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

2011-54,512010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحامد حٌدر رقٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

2011-53,112010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةالكرٌم عبد الحمٌد عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

2011-52,862010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةابراهٌم طه رغدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40


