
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2007-94.922006االولانثىعراقٌةجعفرحمودي سناءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد1

2007-92.732006االولذكرعراقًرؤوف خورشٌد احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد2

2007-89.632006االولانثىعراقٌةاغا احمد فلايرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد3

2007-89.112006االولانثىعراقٌةغرٌب سعٌد ٌسرىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد4

2007-88.972006االولذكرعراقًحسٌن هللا عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد5

2007-87.752006االولانثىعراقٌةخلف عالوي صبٌحةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد6

2007-87.222006االولانثىعراقٌةكرٌم حمه وبو شهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد7

2007-86.742006الثانًذكرعراقًعثمان قادر صدٌقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد8

2007-86.362006االولانثىعراقٌةسلمان داود سمٌرةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد9

2007-86.052006االولانثىعراقٌةامٌن مجٌد ٌسرىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد10

2007-85.632006االولانثىعراقٌةسعٌد الواحد عبد جنورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد11

2007-85.332006االولذكرعراقًهوبً مجٌد رشٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد12

2007-84.912006االولذكرعراقًمحمد جاسم وجٌهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد13

2007-84.262006االولذكرعراقًنشأت رمزي مؤٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد14

2007-84.22006االولانثىعراقٌةسعٌد اللطٌف عبد سمٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد15

2007-83.862006االولانثىعراقٌةمحمد خزعل مٌسمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد16

2007-82.732006االولذكرعراقًاحمد محمد مساهر محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد17

2007-81.742006االولذكرعراقًهالل زامل علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد18

2007-81.252006االولذكرعراقًهللا عبد سالم قصًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد19

2007-80.822006االولانثىعراقٌةمصطفى عثمان ارخوانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد20

2007-80.712006االولذكرعراقًمنشود صبحً زٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد21

2007-80.632006االولذكرعراقًرجا ابراهٌم مثنىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد22

2007-80.512006االولذكرعراقًمحٌسن فاضل صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد23

2007-80.42006االولذكرعراقًمحمد الهادي عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2007-79.832006االولذكرعراقًرسول حمد حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد25

2007-79.732006االولذكرعراقًمحمد جاسم محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد26

2007-79.292006االولذكرعراقًحمزة محمد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد27

2007-79.112006االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد اسماعٌل صبٌحةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد28

2007-78.872006االولانثىعراقٌةحسٌن حمٌد بٌكردالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد29

2007-78.712006االولذكرعراقًعلً عباس المجٌد عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد30

2007-77.822006االولذكرعراقًبراٌم كرٌم ادرٌسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد31

2007-77.772006االولذكرعراقًفرج محمد اكبرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد32

2007-77.432006االولذكرعراقًحسن علً الرحمن عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد33

2007-77.42006االولذكرعراقًخدر علً صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد34

2007-76.912006االولذكرعراقًعلوان حسٌن عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد35

2007-76.32006االولذكرعراقًمصطفى هللا عبد محسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد36

2007-76.232006االولذكرعراقًعبد عالوي عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد37

2007-76.052006االولذكرعراقًعوٌد احمد حسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد38

2007-75.672006االولذكرعراقًعلً حامد ناصرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد39

2007-74.872006االولذكرعراقًحسٌن خضٌر سمٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد40

2007-74.562006االولانثىعراقٌةزاٌر جمعة سناءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد41

2007-74.522006االولذكرعراقًنشأت مجٌد سالمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد42

2007-74.372006االولانثىعراقٌةمحمود حسن قدرٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد43

2007-74.372006االولذكرعراقًمصطفى رسول اسماعٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد44

2007-74.292006الثانًانثىعراقٌةكرٌم ٌوسف نسٌبةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد45

2007-74.242006االولذكرعراقًحسٌن احمد اريالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد46

2007-74.122006االولذكرعراقًهللا عبد حمد ظاهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد47

2007-73.522006االولذكرعراقًحمادي كرٌم صباحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2007-73.32006االولذكرعراقًسعٌد المجٌد عبد سعٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد49

2007-73.172006االولذكرعراقًقادر عثمان اركانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد50

2007-73.172006الثانًذكرعراقًسعود فرحان حمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد51

2007-72.82006االولذكرعراقًمحمود شاكر حسنٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد52

2007-72.592006االولذكرعراقًشالل مهدي فالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد53

2007-72.522006االولذكرعراقًعلً فندي رافعالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد54

2007-72.412006االولذكرعراقًمحمد ابراهٌم عثمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد55

2007-72.342006االولذكرعراقًالحمٌد عبد المجٌد عبد عصامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد56

2007-72.132006االولذكرعراقًحسٌن الدٌن نصر غرٌبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد57

2007-71.982006االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد صالح رشاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد58

2007-71.812006االولذكرعراقًعمٌر حماد علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد59

2007-71.52006االولذكرعراقًفٌاض مطر محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد60

2007-71.492006الثانًذكرعراقًاحمد كمال كاروانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد61

2007-71.372006الثانًذكرعراقًشرٌف نجم سٌروانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد62

2007-71.252006االولذكرعراقًعبد ابراهٌم رسول ماجدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد63

2007-71.152006االولذكرعراقًاحمد هللا عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد64

2007-70.582006االولذكرعراقًالرحمن عبد جالل الدٌن نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد65

2007-70.132006االولذكرعراقًسلطان هادي طارقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد66

2007-70.112006االولذكرعراقًسعٌد احمد زٌادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد67

2007-69.682006االولذكرعراقًمحسن عبٌد محمد خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد68

2007-69.542006االولذكرعراقًابراهٌم توفٌق مؤٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد69

2007-69.432006االولانثىعراقٌةرسول حسن مرٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد70

2007-69.372006االولانثىعراقٌةمحمود اللطٌف عبد نوالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد71

2007-69.042006االولذكرعراقًحسٌن حمه اسماعٌل محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2007-68.992006االولذكرعراقًهللا عبد احمد رٌاضالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد73

2007-68.762006االولانثىعراقٌةصالح حمه شٌلٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد74

2007-68.762006االولذكرعراقًحسٌن نجم طارقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد75

2007-68.692006الثانًانثىعراقٌةعوٌز محسن املالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد76

2007-68.682006االولذكرعراقًالجبار عبد ٌاسٌن العزٌز عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد77

2007-68.622006االولانثىعراقٌةزبٌر عزٌز شٌالنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد78

2007-68.52006االولذكرعراقًمحمد موسى شاكرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد79

2007-68.472006االولذكرعراقًفٌصل سعود محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد80

2007-68.382006االولذكرعراقًابراهٌم رسول هٌواالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد81

2007-68.322006االولذكرعراقًمحمد فرج رافعالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد82

2007-68.232006االولذكرعراقًالجبار عبد ناٌف مؤٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد83

2007-68.232006الثانًذكرعراقًمحمود محمد عامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد84

2007-68.032006االولذكرعراقًاحمد مجٌد احمد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد85

2007-67.92006االولذكرعراقًسهٌل محً جوادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد86

2007-67.852006الثانًذكرعراقًعلً حسٌن سلٌمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد87

2007-67.792006االولذكرعراقًقادر احمد عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد88

2007-67.782006االولذكرعراقًحبٌب نوري صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد89

2007-67.512006االولذكرعراقًسعود محل حمٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد90

2007-67.332006الثانًذكرعراقًالخالق عبد الدٌن بهاء سرهنكالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد91

2007-67.222006الثانًذكرعراقًامٌن حمه عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد92

2007-67.082006االولذكرعراقًعزٌز احمد سركوتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد93

2007-67.082006االولذكرعراقًامٌن محمد قادرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد94

2007-66.922006االولذكرعراقًعساف جراد هللا خٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد95

2007-66.752006االولذكرعراقًعزٌز سلٌم شمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد96
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2007-66.542006الثانًذكرعراقًهللا عبد الكرٌم عبد سالمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد97

2007-66.382006االولذكرعراقًرشٌد حمه حمد صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد98

2007-66.32006االولذكرعراقًعزٌز محمد بختٌارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد99

2007-66.232006االولذكرعراقًحسن جبار عدنانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد100

2007-66.162006االولذكرعراقًهللا فٌض عثمان شاخوانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد101

2007-66.032006الثانًذكرعراقًامٌن انور محمد هٌواالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد102

2007-65.882006الثانًذكرعراقًمحمد حسن سامانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد103

2007-65.792006االولذكرعراقًهللا عبد الرحمن عبد ساالرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد104

2007-65.672006االولذكرعراقًهللا عبد حامد لطٌفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد105

2007-65.482006االولذكرعراقًاسماعٌل امٌن محمد رزكارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد106

2007-65.352006االولذكرعراقًحمادي شكحان ثامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد107

2007-65.212006االولذكرعراقًابراهٌم صبار المنعم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد108

2007-65.012006الثانًذكرعراقًسعٌد حمه حمه ادرٌسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد109

2007-64.792006االولذكرعراقًهللا عبد محمد اسوالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد110

2007-64.52006الثانًانثىعراقٌةرسول عمر كلثومالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد111

2007-64.482006االولذكرعراقًمحمد ظاهر معٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد112

2007-64.422006االولذكرعراقًحمادي شبٌب طارقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد113

2007-64.32006االولذكرعراقًسهٌل عداي سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد114

2007-64.242006االولذكرعراقًعجٌل محمد السالم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد115

2007-63.882006االولذكرعراقًخضر عارف صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد116

2007-63.832006االولذكرعراقًسالم حمٌد مباركالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد117

2007-63.82006االولانثىعراقٌةشوكت عامر اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد118

2007-63.532006االولانثىعراقٌةهللا عبد محمد كشاوالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد119

2007-63.52006الثانًذكرعراقًرشٌد عمر صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد120
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2007-62.92006االولذكرعراقًرشٌد عمر الدٌن نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد121

2007-62.522006الثانًذكرعراقًمحمود اسماعٌل برزانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد122

2007-62.422006االولذكرعراقًعزٌز علً سامانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد123

2007-62.322006االولذكرعراقًخلٌل بهاء عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد124

2007-62.222006الثانًذكرعراقًسعٌد حامد بشتوانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد125

2007-62.052006االولذكرعراقًدرب الكاظم عبد جوادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد126

2007-62.032006الثانًذكرعراقًحسن جوامٌر حسوالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد127

2007-61.952006الثانًانثىعراقٌةهللا عبد رشٌد امٌنةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد128

2007-61.782006االولذكرعراقًحسٌن سلمان محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد129

2007-61.542006االولذكرعراقًاحمد الدٌن نجم ٌعقوبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد130

2007-61.322006الثانًذكرعراقًتوفٌق محمد جمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد131

2007-60.62006االولذكرعراقًفتاح رسول هاشمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد132

2007-60.422006الثانًانثىعراقٌةحسن صدٌق سارٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد133

2007-60.012006االولذكرعراقًعلً عواد صالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد134

2007-59.632006االولذكرعراقًرشٌد ولٌد رائدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد135

2007-59.262006االولذكرعراقًحسن فاضل رافعالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد136

2007-59.072006الثانًذكرعراقًمحمود اسماعٌل سورانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد137

2007-58.722006االولذكرعراقًسعٌد محمد علً احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد138

2007-58.422006الثانًذكرعراقًمراد وٌس حسن امجدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد139

2007-58.172006االولذكرعراقًحمود فوزي وسامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد140

2007-57.72006االولذكرعراقًمجٌد فوزي سمٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد141

2007-57.542006الثانًذكرعراقًداود القادر عبد مصعبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد142

2007-57.42006الثانًانثىعراقٌةحازم رعد اشتٌاقالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد143

2007-57.372006الثانًذكرعراقًرسول علً هللا عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد144
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2007-57.362006الثانًذكرعراقًسعٌد جالل رٌبوارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد145

2007-57.022006االولذكرعراقًسعٌد محمد فقً اودٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد146

2007-56.352006االولذكرعراقًخلخال صالح فاضلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد147

2007-55.282006الثانًذكرعراقًسعٌد حمه محمود اريالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد148

2007-55.122006االولذكرعراقًاحمد سامً شوكتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد149


