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2008-96.72007االولانثىعراقٌةابراهٌم ٌحٌى شٌماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد1

2008-90.442007االولذكرعراقًمحمود سلمان علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد2

2008-90.292007االولذكرعراقًمولود احمد عطاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد3

2008-88.92007االولانثىعراقٌةكامل مهند اسراءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد4

2008-88.622007االولانثىعراقٌةمحمود صاحب هدٌلالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد5

2008-86.862007االولذكرعراقًباٌز بٌوت باٌزالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد6

2008-85.622007االولانثىعراقٌةسالم راضً انتصارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد7

2008-85.552007االولذكرعراقًفهمً الدٌن عالء ضمٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد8

2008-84.512007االولذكرعراقًخلف شعبان ملوكًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد9

2008-84.282007االولانثىعراقٌةعباس هاشم هناءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد10

2008-83.972007االولذكرعراقًفهد عبد حٌدرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد11

2008-82.192007االولذكرعراقًمحمد سلٌم عثمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد12

2008-82.192007االولذكرعراقًاحمد الهادي عبد منافالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد13

2008-81.382007االولذكرعراقًالفتاح عبد عاكف محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد14

2008-81.212007االولذكرعراقًلفته معروف خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد15

2008-80.642007االولذكرعراقًعبدهللا علً حسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد16

2008-80.262007االولذكرعراقًناصر عبد سالمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد17

2008-80.192007االولانثىعراقٌةمحمود حسن صالح االءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد18

2008-77.682007االولذكرعراقًدواح محمد عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد19

2008-77.12007االولانثىعراقٌةورٌوش حسٌن هناءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد20

2008-76.522007االولذكرعراقًكاظم فخري رعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد21

2008-76.242007االولذكرعراقًقدر حمه فتاح الواحد عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد22

2008-76.12007االولذكرعراقًحمزة محمد سعٌد السالم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد23

2008-75.992007االولذكرعراقًمحمد درٌول علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد24



التخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2008-75.812007االولذكرعراقًباقر الدٌن نور صفاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد25

2008-75.182007االولذكرعراقًمصطفى بشٌر سعٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد26

2008-74.452007االولذكرعراقًٌوسف حمه الدٌن نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد27

2008-74.282007االولذكرعراقًخضٌر الدٌن صالح ٌوسفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد28

2008-74.062007االولذكرعراقًحسٌن مصطفى عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد29

2008-73.92007االولانثىعراقٌةجمعة محمد رانٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد30

2008-73.412007االولذكرعراقًمشوط فرحان احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد31

2008-73.132007االولذكرعراقًغفوري ٌوسف مؤٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد32

2008-72.822007االولانثىعراقٌةٌونس محً اسماءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد33

2008-72.442007االولانثىعراقٌةمحسن محمد فاتنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد34

2008-72.172007االولانثىعراقٌةطه احمد سهامالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد35

2008-72.172007االولذكرعراقًحسن غازي سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد36

2008-71.812007االولذكرعراقًجاسم حسن محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد37

2008-71.452007االولذكرعراقًبٌروت حسن محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد38

2008-71.32007االولانثىعراقٌةداود عدنان هدٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد39

2008-70.982007االولذكرعراقًاسماعٌل حسٌن عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد40

2008-70.472007االولذكرعراقًعزٌز محمد لقمانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد41

2008-70.322007الثانًذكرعراقًمحمود محمد بٌروتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد42

2008-69.642007التكمٌلًانثىعراقٌةتوفٌق قادر االءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد43

2008-69.582007االولذكرعراقًالوهاب عبد لطٌف سفٌانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد44

2008-69.532007االولانثىعراقٌةٌوسف جمٌل عبٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد45

2008-68.882007االولذكرعراقًجاسم حسن محمودالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد46

2008-68.682007االولذكرعراقًحسٌن منصور كاملالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد47

2008-68.582007االولذكرعراقًمحمد عبدهللا علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2008-68.322007االولذكرعراقًامٌن رمضان ٌاسٌنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد49

2008-68.082007االولذكرعراقًابراهٌم الحسٌن عبد سعدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد50

2008-67.92007االولذكرعراقًبارام كرم حمهالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد51

2008-67.872007االولذكرعراقًخضٌر احمد اكوالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد52

2008-67.772007االولذكرعراقًالكرٌم عبد عمر الكرٌم عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد53

2008-67.722007االولذكرعراقًهاشم نبٌل الدٌن عمادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد54

2008-67.672007االولذكرعراقًفرحان نوفل خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد55

2008-67.452007االولذكرعراقًالرضا عبد محمد ماهرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد56

2008-66.872007االولذكرعراقًالحمٌد عبد شاكر احمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد57

2008-66.382007االولذكرعراقًشرقً جلوب محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد58

2008-66.142007الثانًذكرعراقًعبدهللا محمود هٌمنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد59

2008-66.072007االولانثىعراقٌةابراهٌم محمود نورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد60

2008-65.952007االولذكرعراقًحوال رسو حوال ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد61

2008-65.682007االولانثىعراقٌةمحسن حمٌد زٌنةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد62

2008-65.622007االولذكرعراقًوفً محمد ثامرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد63

2008-65.522007االولذكرعراقًمحً سالم علًالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد64

2008-65.122007االولذكرعراقًسلمان علوان محسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد65

2008-64.942007االولذكرعراقًمحل حمود ولٌدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد66

2008-64.842007االولذكرعراقًمحمد احمد سفٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد67

2008-64.732007االولذكرعراقًصحو فٌاض نصٌرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد68

2008-64.42007االولذكرعراقًسبع خمٌس سبع جمالالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد69

2008-64.322007الثانًذكرعراقًعبدهللا الكرٌم عبد سٌفالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد70

2008-64.282007االولذكرعراقًعبطان علً عبد محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد71

2008-63.782007الثانًذكرعراقًاحمد علٌوي الجلٌل عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد72
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2008-63.352007االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد ستار مروةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد73

2008-63.342007االولذكرعراقًعبدالرحمن عبدهللا الرحمن عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد74

2008-63.12007الثانًذكرعراقًامٌن كاكا خضٌر خالدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد75

2008-62.642007االولانثىفلسطٌنٌةرفعت طارق بشرىالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد76

2008-62.62007الثانًذكرعراقًالكرٌم عبد سركوتالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد77

2008-62.262007االولذكرعراقًحسن قاسم عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد78

2008-61.972007االولذكرعراقًطه عبٌد ابراهٌمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد79

2008-61.632007االولذكرعراقًحمد محمد باللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد80

2008-61.522007التكمٌلًذكرعراقًمحمد مانع طاللالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد81

2008-61.322007التكمٌلًذكرعراقًاحمد ماجد مازنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد82

2008-60.962007الثانًذكرعراقًعلً حمه حسٌن داراالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد83

2008-60.592007الثانًذكرعراقًمنصور الحمٌد عبد عطٌةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد84

2008-60.572007الثانًذكرعراقًمحمود حمد الرحمن عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد85

2008-60.512007االولذكرعراقًعبدالكرٌم حامد عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد86

2008-60.332007االولذكرفلسطٌنًمصطفى توفٌق محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد87

2008-60.22007االولذكرعراقًالكرٌم عبد حامد اسامةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد88

2008-59.992007االولذكرعراقًمركب مرٌد فالحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد89

2008-59.892007الثانًذكرعراقًاحمد رسول فرهادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد90

2008-59.82007الثانًذكرعراقًعلً محمد غسانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد91

2008-59.562007الثانًذكرعراقًالحمٌد عبد المجٌد عبد عمارالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد92

2008-59.532007الثانًذكرعراقًعدول علً عباسالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد93

2008-59.362007الثانًذكرعراقًفٌاض علٌوي ضٌاءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد94

2008-59.192007االولذكرعراقًمحل احمد الجبار عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد95

2008-59.092007الثانًذكرعراقًعبدهللا علً عبدهللاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد96
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2008-59.012007الثانًذكرعراقًعجٌل جبار حسنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد97

2008-58.972007االولذكرعراقًصالح عبدهللا ساالرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد98

2008-58.892007الثانًذكرعراقًمحمد علً عمر  مرٌوانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد99

2008-58.862007االولذكرعراقًعبد نرمان حسناويالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد100

2008-58.662007االولذكرعراقًفٌاض كرٌم عبدهللاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد101

2008-58.612007االولذكرعراقًعودة كاظم جوادالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد102

2008-58.572007الثانًذكرعراقًمشعان مهنا عالءالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد103

2008-58.462007االولذكرعراقًهاشم رشٌد سالمالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد104

2008-58.442007االولذكرعراقًفهد خلف عبدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد105

2008-57.982007االولذكرعراقًعباس نوري صباحالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد106

2008-57.872007االولذكرعراقًحمادي صباح فرحانالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد107

2008-57.592007الثانًذكرعراقًاحمد مصطفى غفورالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد108

2008-55.652007الثانًذكرعراقًفرحان سرحان محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد109

2008-55.32007الثانًانثىعراقٌةحسن جمال هرة بةالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد110

2008-54.742007الثانًذكرعراقًسرحان عبد عمرالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد111

2008-54.592007التكمٌلًذكرعراقًصابر طه طالبالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد112

2008-54.52007الثانًذكرعراقًخلف كاظم كهالنالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد113

2008-54.322007الثانًذكرعراقًمحمد فاضل محمدالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد114

2008-53.822007التكمٌلًذكرعراقًمحمود برهان عبدهللاالشرٌعةاإلسالمٌة العلومبغداد115


