
التخرج سنةالمعدلالدراسة الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2012-95,222011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةهللا عبد عباس ٌوسف ٌعقوبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2012-91,362011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالوهاب عبد عبد بشٌر سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2012-91,182011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحٌسن السادة عبد الرضا عبد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2012-89,262011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةثامر خضر سعود ابتسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2012-88,322011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةغالم احمد محً الدٌن عزالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2012-87,392011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشاطً كرٌم الزهرة عبد نرجسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2012-84,932011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخرٌشت غالً خزعل امٌرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2012-84,902011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةثامر خضر سعود اطٌافالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2012-84.832011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشفلح سعٌد احمد ابتسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2012-84.332011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن كاظم علً اٌناسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2012-81.982011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمان داود مستوفً فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2012-81.212011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكحار عكلة علً رٌامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2012-80.772011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكمر قٌس مهاوش نورهانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2012-79.572011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم محمد ثكب سماحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2012-79.372011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةخلف جاسم حسٌن عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2012-75.912011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد حسٌن قاسم رؤىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2012-75.852011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجبٌر خٌون حسٌن زٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2012-75.592011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن عبود صباح منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2012-73.672011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمراد هللا عبد ٌاسٌن مروجالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2012-72.962011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعبٌد خضر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2012-72.572011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا عبد كامل محمد منارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2012-72.392011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالكرٌم عبد فاضل باسم بتولالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2012-72.282011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلٌف جابر عزٌز سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2012-71.192011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمهدي عبود ثامر مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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2012-71.052011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعٌسى رحٌم نجم سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2012-71.022011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاطع منشد دعٌر شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2012-70.882011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم فارس الحسٌن عبد مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2012-70.462011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةهللا عبد امٌن حمد الرحمن عبد لطٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2012-70.382011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً موسى الجبار عبد سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2012-702011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاشكح خضٌر ٌاس ثناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2012-69.822011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةهللا عبد رمضان طه محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2012-69.392011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمعٌجل كاظم قاسم حنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2012-69.312011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمود كاظم علً لٌلىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2012-69.172011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالزم جبر احمد ربابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2012-69.092011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجعفر الواحد عبد محمد مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

2012-68.922011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةزٌدان ابراهٌم خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

2012-68.522011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشنادل كاظم جواد نادٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

2012-68.42011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجبر حمٌد المجٌد عبد عائشةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

2012-68.252011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمصلح مهدي حسن هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

2012-68.132011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمد زٌدان خلف بٌداءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

2012-66.732011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرشٌد الكرٌم عبد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

2012-66.42011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجواد محمود سعد عذراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

2012-66.122011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً دخٌل عبٌد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

2012-66.12011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً رجب حازم رهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

2012-65.572011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً سالم حمد زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

2012-63.892011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنعمة حمد صبٌح نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

2012-63.812011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمطر مرضً الستار عبد اكثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

2012-63.752011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد اسماعٌل حقً نوالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2012-63.562011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرشٌد محمد ثائر علٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

2012-63.422011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسلمان داود مستوفً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

2012-63.092011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً هالل شهاب ندىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

2012-62.852011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمد صالح شوكت اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

2012-62.772011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسون محمد حسونً كاظم نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

2012-62.222011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكاظم الرسول عبد مرتضىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

2012-61.472011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا عبد ٌوسف القادر عبد فرقانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

2012-61.242011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسلمان صادق علً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

2012-61.12011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن حنتوش رشٌد زاملالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

2012-60.732011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرسول ماضً الرزاق عبد نوالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

2012-60.542011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد كاظم محً هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

2012-60.512011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد جار الرزاق عبد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

2012-60.112011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد صالح ابراهٌم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

2012-59.152011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمود احمد عامر مدحتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

2012-58.962011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمد حسان محمد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

2012-58.612011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد مخلف الحسٌن عبد نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

2012-58.542011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسن سمٌر حسن وسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

2012-57.972011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمادي علً ابراهٌم انسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

2012-57.462011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً عبد محسن زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

2012-57.072011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةخلف ذهٌب حامد اركانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

2012-57.032011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةضاري سوٌسان عبد عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

2012-56.252011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزبون جبار محمد نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

2012-56.132011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً طهمان جسام عدنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71
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2012-67،062011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةاحمد قادر معروف ٌونسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2012-63،922011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمنهل مجٌد وسام شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2012-63،402011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةخورشٌد فهد احمد راوٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2012-62،882011الصباحٌةت/الثانًانثىعراقٌةمنشد متعب عدنان مهاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2012-61،372011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحٌسن كنٌهر صبر زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2012-61،242011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمد دلً حامد داللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2012-60،762011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعطٌة ناصر الكرٌم عبد هدٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2012-60،562011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةثوٌنً مخلف صالح ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2012-60،402011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةسلمان داود سلمان رغدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2012-60،312011الصباحٌةت/الثانًانثىعراقٌةخفٌف شاهٌن الكرٌم عبد سمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2012-59،412011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةخلف موسى باسم دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2012-59،162011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعلً ابراهٌم خلٌل اٌناسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2012-59،142011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم منذر عنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2012-58،662011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةسرحان جدوع محمد ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2012-58،622011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةٌوسف خضٌر ساكت فؤادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2012-58،502011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسن الجبار عبد صباح شمسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2012-58،392011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعون عبد حسن نورانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2012-57،732011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةهللا عبد قاسم هللا عبد عفراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2012-57،202011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجبر عودة كاظم صفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2012-57،112011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحمٌد عٌفان نوري احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2012-56،712011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعثمان احمد عالوي حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2012-56،652011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمد مهدي كرٌم حوراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2012-56،442011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةناٌف سلمان صالح عالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2012-56،102011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةسعود محل محمود منافالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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2012-56،022011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعاصً هادي شكر قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2012-55،572011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعلً ابراهٌم فرحان عمادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2012-55،162011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحمد علً محمد اكثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2012-55،142011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمشعل ابراهٌم صالح مٌسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2012-54،552011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةدهلة هللا عبد ناصح هندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2012-54،472011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةهندي ستار ثامر دالٌاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2012-54،372011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحنشل مرضً فوزي احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2012-54،062011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمد خلف عدنان هٌامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2012-53،762011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةطوفان شمخً كطوف دنٌاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2012-53،732011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجهاد حٌدر عادل معراجالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2012-53،412011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحمدان علً نزار بشٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

2012-53،022011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةابراهٌم حمٌد مجٌد حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36


