
التخرج سنةالمعدلالدراسة الدورالجنس الجنسٌةالطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2013-94,372012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلٌوي حلو حسن هزارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2013-91,372012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد طه ٌاسٌن اٌاتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2013-89,872012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمد نامس سلمان محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2013-89,822012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً جاسم سعدون نادٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2013-89,552012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم رمٌض عامر كوثرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2013-89,162012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسرحان عبٌد فهد ضحىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2013-88,202012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعاكول علً حسٌن فلايرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2013-84,632012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاحمد الهادي عبد حارث وفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2013-81,982012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخوٌط رشٌد سامً دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2013-81,852012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةترٌجً جاسم هللا عبد ازهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2013-81,162012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةابراهٌم عبد عباس ٌاسمٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2013-80,112012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةرحٌمة كرٌم غازي فؤادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2013-79,402012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةداود مسلم عقٌل نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2013-78,732012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد الكرٌم عبد سمٌر سهٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2013-78,042012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبروٌز عزٌز فؤاد دٌاناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2013-77،052012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةشٌرة لفتة عمران اٌاتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2013-77,882012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسن علً جمال الدٌن ضٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2013-77,272012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكواد فٌحان عارف فهدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2013-77,072012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن حسن حسٌن صابرٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2013-76,972012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزبالة حسٌن سعدي هاجرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2013-76,812012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعواد عطٌة هادي رحابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2013-76,482012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمود عبود الحسن عبد جناتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2013-76,452012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةرجا علً جاسم هللا خٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2013-76,162012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجبر غضبان سعد سجىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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2013-75,342012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةطرخان عمران كامل محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2013-75,052012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً محمد سلٌم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2013-74,892012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن ٌوسف مطلك وفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2013-74,662012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلٌوي جابر محمد رواءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2013-74,052012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةدروٌش عٌدان جمٌل محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2013-74,022012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةلعٌبً محمد جاسم زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2013-73,442012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد غالم صادق مرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2013-73,262012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةناصر كبر كرٌم فراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2013-72،662012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةٌاسٌن حسٌن حمٌد امنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2013-72,912012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةسهٌل عناد حمٌد زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2013-72,492012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجواد هاشم سعد رسلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

2013-72,452012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمطشر ٌونس النبً عبد نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

2013-72,372012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجبر حاتم حسن اٌسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

2013-72,162012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهانً حسن صبٌح االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

2013-72,052012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد صبر كاظم غانمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

2013-71,842012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحماد لٌلً حسن فؤادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

2013-71,822012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمطر عالوي هللا عبد السالم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

2013-71,802012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمصطاف الكرٌم عبد منصور لٌنهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

2013-71,762012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةلفتة زاٌر الرضا عبد هبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

2013-71,592012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكاظم المحسن عبد علً بشارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

2013-71,472012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكمر صبح االمٌر عبد اسٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

2013-71,442012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهاشم طالب اسعد هدٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

2013-71,412012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن خلف كاظم سمٌرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

2013-70,972012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشٌت خمٌس مناف شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2013-70,822012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم بدر احمد حنٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

2013-70,762012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد عزٌز علً ابتهالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

2013-70,492012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةلعٌبً عٌسى الرحمن عبد نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

2013-70,322012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةرزوقً هللا عبد عباس عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

2013-70,262012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً شنٌشل بشٌر مرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

2013-69,912012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةلطٌف كاظم جواد دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

2013-69,712012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحدٌد صالح علً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

2013-69,072012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً جبار اسعد نورهانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

2013-68,912012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةهللا عبد احمد القادر عبد ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

2013-68,752012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةابراهٌم سعود محمد سمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

2013-68,502012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسلمان فرحان فاضل محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

2013-68,462012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةداود ماهود خالد دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

2013-68,152012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجدٌع سرحان الخضر عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

2013-67,672012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد جبار محمد غفرانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

2013-66,912012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحسن الحسن عبد خلف سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

2013-66,592012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهاشم الحسٌن عبد لواء ضحىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

2013-66,582012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبود عبٌس علً نبراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

2013-66,432012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاحمد شهاب هاشم باللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

2013-66,272012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجاري ناٌف علً مشتاقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

2013-65,032012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس الرسول عبد اكرم زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

2013-64,752012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصالح محمد شٌاع علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

2013-64,702012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةاحمد ذٌبان القادر عبد حذٌفةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

2013-64,662012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفارس جلٌوي رحٌم قصًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

2013-64,582012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةلفتة سعٌد الحسٌن عبد هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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2013-64,082012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمد نشمً حسن ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

2013-63,762012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةثجٌل كزار عٌدان زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

2013-63,672012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن جعفر صادق عذراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

2013-63,602012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمذكور اللٌل ابو منشد سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

2013-63,572012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعباس ٌوسف عادل فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

2013-63,452012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسن قاسم محمد رغدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

2013-63,342012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةناصر السادة عبد حسٌن دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

2013-63,262012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكرم بٌرام صالح هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

2013-63,122012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةتوفٌق كرٌم اللطٌف عبد بلقٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

2013-62,902012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبٌد غرٌب عباس سجىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

2013-62,842012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعزوز جابر نجم والءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

2013-62,622012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفنجان ماهود علً الهدى نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

2013-62,402012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمٌدي رحٌم محمد حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

2013-62,402012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسٌن علً محمد نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

2013-62,382012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةابراهٌم فواز سعدي احسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

2013-62,122012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمد تركً فٌصل سرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

2013-62,052012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصكر شاوي جلوب ازهارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89

2013-62,002012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمود فاضل عامر مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد90

2013-61,992012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكحٌط البوش ابو صاحب مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد91

2013-61,672012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةداود سلمان الرزاق عبد زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد92

2013-61,662012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجلٌل خزعل محمد ٌزنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد93

2013-61,622012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد محمد جاسم اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد94

2013-61,482012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمزة خمٌس اسماعٌل دنٌاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد95

2013-61,482012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمارد علً الكاظم عبد عمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد96
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2013-61,452012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحمود شاكر كمال شاكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد97

2013-61,432012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعباس محمد محمود ماهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد98

2013-61,402012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةصقر هللا عبد كرٌم مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد100

2013-61,382012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمطلٌج شٌحان محمد امٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد101

2013-61,162012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعباس محسن كاظم اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد102

2013-61,102012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةناصر جهاد فؤاد مهندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد103

2013-61,102012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصالح دلف فائز مثنىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد104

2013-60,922012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةالحسٌن عبد شرٌف الحسن عبد هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد105

2013-60,892012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكرٌم كامل زكً نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد106

2013-60,892012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعبدال فتحً عدنان زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد107

2013-60,732012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاحمد محمد جاسم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد108

2013-60,672012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمغٌر محمد شاكر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد109

2013-60,302012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةطاهر كامل صبحً حنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد110
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