
سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

2015-91,402014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا عبد حمود شاكر رناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2015-88,932014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشلش مطشر ربع مٌسونالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2015-86.912014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجندٌل طارش عطشان عقٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2015-86.682014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم محمد غالب نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2015-86.622014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمطرود الرضا عبد علً صابرٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2015-86.372014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلٌوي محمد حسٌب ضمٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2015-86.252014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسلمان جودة خلٌف ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2015-86.172014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمود علوان مهدي لمٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2015-85.892014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس كوٌن اخونٌن زمنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2015-84.572014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمزة جمٌل كرٌم علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2015-84.342014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبكً شٌرخان عمران أٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2015-84.142014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن جالب جهاد هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2015-83.882014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم حسٌن علً أٌاتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2015-83.522014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعودة العالً عبد جودة مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2015-83.112014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد جاسم سالم فراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2015-82.182014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسلمان محمد جبار برزانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2015-81.472014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن كرٌم شوقً فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2015-80.732014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد برٌسم الرحمن عبد نورسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2015-80.682014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلوان حسٌن اٌاد المقدادٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2015-80,502014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن الحسن عبد بدر مٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2015-80.292014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعنفوص احمد فاضل احالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2015-79.732014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمهدي الكاظم عبد رحٌم احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2015-79.152014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنهر حنش كرٌم هبهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2015-79.082014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن عودة صباح نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

2015-78.8652014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةموسى نجم هللا عبد وسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2015-78.7582014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةدعاج سٌاب جمهور سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2015-78.7572014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعٌسى حسن جلٌل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2015-78.732014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاسماعٌل حسن ٌعقوب القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2015-78.562014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالباري عبد راشد سلٌم فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2015-77.532014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةساٌة كاظم جواد اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2015-77.482014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهبسً شنٌشل العباس عبد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2015-76,702014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمهاوش عبد حسٌن ابتسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2015-764032014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةٌونس علً مسلم زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2015-764032014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسونً ٌوسف علً رقٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2015-75.662014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمان الهادي عبد صفاء زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

2015-75.392014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمان داود مستوفً زهراء  الشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

2015-75.332014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن علً سعد هندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

2015-73.942014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةهللا عبد شاكر كاظم انوارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

2015-73.6452014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسن فارس عباس ٌاسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

2015-73.62014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمغبر جبار رحٌم دالٌاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

2015-73,602014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن الرضا عبد حسن سجىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

2015-73.222014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد جمٌل احمد اروىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

2015-73.182014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن صادق علً زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

2015-73.142014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا جار غانم سبتً أٌاتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

2015-73,102014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالرضا عبد كاظم فاضل انفالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

2015-73.062014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةماشً خفٌف راهً محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

2015-72.422014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسعدون ثامر علً اسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

2015-72.412014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمنٌر كركز سهٌل محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2015-72.222014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزغٌر هللا عبد زٌدان ابتهالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

2015-72.152014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعودة حمادي حسن حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

2015-72.072014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةثامر ناصر بدر دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

2015-71.752014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكنٌن مخور حامد سماحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

2015-71.522014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعباس فاضل احمد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

2015-70.662014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمٌد نعمان اللطٌف عبد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

2015-70.132014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكشاش شبالوي جبار اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

2015-69.972014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجبر عبود جاسم هبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

2015-69.962014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمود جاسم االمٌر عبد ازهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

2015-69.922014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةابراهٌم ٌاسٌن حسٌن رقٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

2015-69.862014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعساف براك جمعة سجىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

2015-69.822014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمادي عٌدان مهدي دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

2015-69.182014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةماجد حسن اٌاد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

2015-68.442014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمهدي كرٌم محمد براءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

2015-68.022014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكاظم عنٌزي علً حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

2015-67.742014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد شاكر محسن فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

2015-67.712014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجرٌمط خضر حسٌن ارٌجالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

2015-67.3122014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسعدون حسٌن حسن زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

2015-67.312014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنجم حبٌب صاحب ارٌجالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

2015-67.192014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبٌد خلف محمد اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

2015-66.762014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً دواح وهاب مروة الشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

2015-66.212014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً حسٌن المنعم عبد عقٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

2015-66.0522014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف حاتم لٌث سعادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

2015-65.972014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف غازي مسلم حوراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72
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2015-65.862014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعباس خضٌر رزاق وهابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

2015-65.412014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً هللا عبد محمد ثمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

2015-65.242014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف ظهد حمدان ندىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

2015-65.012014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمودي ظاهر حبٌب صابرٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

2015-62.872014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمادي سامً بهاء نادٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

2015-62.852014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصالح عبد غضبان زهٌر هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

2015-62.262014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمهدي أحمد مشعان عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

2015-62.212014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم عفرٌت صٌهود رشاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

2015-62.082014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةزٌدان خضٌر صباح ٌحٌىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

2015-61.552014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجاسم دلف عدنان اكرمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

2015-60.62014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخضٌر نوماس صالح اثمارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

2015-60.572014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرشٌد حمٌدي عادل رسلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

2015-59.832014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد عبٌد سعد محمد الشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

2015-58.372014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةتوٌه كاظم جمٌل مروة الشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86

2015-58.332014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسرحان احمد حامد هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد87

2015-57.792014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمجٌد االمٌر عبد مهدي مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد88

2015-55.532014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمادي جاسم المجٌد عبد زٌادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد89
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2015-74.05882014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكرعودة غضبان كاظم سٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2015-68.8042014الصباحٌةالصباحٌةالثانًانثىادرٌس نعمة محمد رغدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2015-68.0622014الصباحٌةالصباحٌةالثانًانثىعلٌوي محمد مهدي اسماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3
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2015-66.392014الصباحٌةالصباحٌةالثانًانثىرحٌم عباس حامد مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2015-65.4072014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكرخلف غازي علً غازيالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2015-65.2852014الصباحٌةالصباحٌةالثانًانثىجبر حمود جعفر صابرٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2015-64.2112014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكرفرحان حمادي كامل حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2015-64.1192014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكرهللا عبد أحمد حمزة حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2015-63.9792014الصباحٌةالصباحٌةالثانًانثىخالد مفٌد منٌر دٌناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2015-63.792014الصباحٌةالصباحٌةالثانًانثىسفٌح كامل حمٌد سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2015-63.5022014الصباحٌةالصباحٌةالثانًانثىفائق الرحمن عبد أحمد سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2015-62.2932014الصباحٌةالصباحٌةالثانًانثىحسن صالح حمٌد مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2015-61.9792014الصباحٌةالصباحٌةالثانًانثىمحمد الرحمن عبد خالد بشائرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2015-61.3182014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكرخلٌفة اسود حمد حسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2015-61.1982014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكردحام محمد فرحان محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2015-61.0172014الصباحٌةالصباحٌةالثانًانثىمحمد نور سمٌر سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2015-60.5652014الصباحٌةالصباحٌةالثانًانثىاحمد محمد قاسم بفرٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2015-60.3932014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكرمحمد الدٌن عز أسعد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2015-60.1182014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكربرٌس صاٌل فاضل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2015-60.0152014الصباحٌةالصباحٌةالثانًانثىحسن علً ماضً نبراسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2015-59.8152014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكرأحمد مردان حربً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2015-59.2552014الصباحٌةالصباحٌةالثانًانثىحسٌن فنجان نعاس اٌمانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2015-58.7192014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكرصالح رهٌب عبٌد ٌحٌىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2015-58.352014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكرساري علً سالم حٌدرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24

2015-58.32014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكرجاسم ماٌع رعد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2015-58.1872014الصباحٌةالصباحٌةالثانًانثىخفٌف شاهٌن الكرٌم عبد سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2015-57.9372014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكرموسى اسماعٌل سلمان اسماعٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27



سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

2015-57.8422014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكرطارش علوان اسماعٌل عزامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2015-57.2972014الصباحٌةالصباحٌةالثانًانثىحسن كاظم الكرٌم عبد رناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2015-57.2222014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكرصالح احمد خمٌس سمٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2015-56.8652014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكربرٌج كاظم جواد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2015-56.0052014الصباحٌةالصباحٌةالثانًذكرراضً ٌونس الحمٌد عبد باهرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32


