
التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2011-97,042010المسائٌةاالولانثىعراقٌةناجً علً غٌداءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2011-94,522010المسائٌةاالولانثىعراقٌةعلً محمد سبؤالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2011-93,082010المسائٌةاالولانثىعراقٌةاحمد الكاظم عبد مآربالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2011-92,242010المسائٌةاالولانثىعراقٌةكاظم وحٌد سعادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2011-91,702010المسائٌةاالولذكرعراقٌةصكر عبٌد ثامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2011-88,792010المسائٌةاالولانثىعراقٌةحماد محل حلٌمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2011-88,192010المسائٌةاالولانثىعراقٌةعلٌوي سامً االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2011-86,552010المسائٌةاالولانثىعراقٌةمطشر كرٌم هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2011-84,262010المسائٌةاالولانثىعراقٌةكرٌم محمد عائشةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2011-84,252010المسائٌةاالولانثىعراقٌةالزهرة عبد ماجد عذراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2011-81,582010المسائٌةاالولانثىعراقٌةصادق ٌاسٌن زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2011-79,912010المسائٌةاالولانثىعراقٌةاحمد طالب نجاحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2011-79,882010المسائٌةاالولانثىعراقٌةوانس قاسم رناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2011-79,472010المسائٌةاالولانثىعراقٌةعباس فاضل مٌامًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2011-79,172010المسائٌةاالولانثىعراقٌةمتعب وارد زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2011-79,062010المسائٌةاالولانثىعراقٌةمجٌد خزعل شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2011-76,402010المسائٌةاالولانثىعراقٌةطه فائز سماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2011-75,912010المسائٌةاالولذكرعراقٌةصالح حماد الجبار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2011-75,202010المسائٌةاالولذكرعراقٌةجواد سلمان سعديالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2011-75,072010المسائٌةاالولذكرعراقٌةشاهر خضٌر سعٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2011-74,572010المسائٌةاالولذكرعراقٌةإبراهٌم محمود احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2011-74,552010المسائٌةاالولذكرعراقٌةردٌف فخري درٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2011-74,332010المسائٌةاالولذكرعراقٌةاحمد فاضل خضرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2011-73,962010المسائٌةاالولذكرعراقٌةتركً ٌاسٌن الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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2011-73,332010المسائٌةاالولذكرعراقٌةزوٌر هاشم صباحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2011-72,782010المسائٌةاالولانثىعراقٌةصالل خلف زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2011-72,132010المسائٌةاالولذكرعراقٌةحمود الكرٌم عبد صبارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2011-71,762010المسائٌةاالولذكرفلسطٌنةموسى نواف موسىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2011-71,622010المسائٌةاالولانثىعراقٌةاحمد حسٌن سمٌةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2011-71,292010المسائٌةاالولذكرعراقٌةخلٌفة هادي بشارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2011-71,092010المسائٌةاالولذكرعراقٌةمحمود ذٌاب اٌهابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2011-69,822010المسائٌةاالولانثىعراقٌةكرٌم كاظم هٌفاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2011-69,192010المسائٌةاالولذكرعراقٌةصالح جعفر احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2011-69,172010المسائٌةاالولانثىعراقٌةصالح إبراهٌم هناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2011-68,712010المسائٌةاالولانثىعراقٌةاحمد مكً شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

2011-67,852010المسائٌةاالولانثىعراقٌةعلً هادي سوالفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

2011-67,832010المسائٌةاالولانثىعراقٌةمعروف إسماعٌل ابتسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

2011-67,622010المسائٌةاالولذكرعراقٌةتركً ٌاسٌن الرزاق عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

2011-67,542010المسائٌةاالولذكرعراقٌةهللا عبد جهاد انورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

2011-67,322010المسائٌةاالولانثىعراقٌةشكري احمد هدٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

2011-66,922010المسائٌةاالولذكرعراقٌةعمران الجبار عبد الستار عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

2011-66,752010المسائٌةاالولانثىعراقٌةسلمان قدوري منىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

2011-66,382010المسائٌةاالولذكرعراقٌةجساب محمد شاكرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

2011-66,352010المسائٌةاالولانثىعراقٌةٌوسف ٌعقوب زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

2011-65,692010المسائٌةاالولذكرعراقٌةمحمد خضٌر هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

2011-65,292010المسائٌةاالولذكرعراقٌةمحمد علً اركانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

2011-65,052010المسائٌةاالولذكرعراقٌةحمودي عزاوي حاتمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

2011-64,842010المسائٌةاالولذكرعراقٌةهللا عبد عباس برهانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2011-64,402010المسائٌةاالولانثىعراقٌةمحمد حامد حوراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

2011-64,162010المسائٌةاالولانثىعراقٌةرشك محً دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

2011-62,602010المسائٌةاالولانثىعراقٌةعدوان سلمان دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

2011-62,412010المسائٌةاالولذكرعراقٌةمحمد علً عفوانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

2011-61,702010المسائٌةاالولانثىعراقٌةعباس طه شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

2011-61,472010المسائٌةاالولذكرعراقٌةعوٌد الكرٌم عبد حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

2011-61,272010المسائٌةاالولانثىعراقٌةسرتٌب فرحان االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

2011-612010المسائٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن صباح ابتهاجالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

2011-60,72010المسائٌةاالولانثىعراقٌةمحمد قاسم هندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

2011-60,672010المسائٌةاالولذكرعراقٌةفاضل احمد عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

2011-60,612010المسائٌةاالولذكرعراقٌةالباقً عبد الكرٌم عبد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

2011-59,682010المسائٌةاالولانثىعراقٌةعودة مكصد مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

2011-59,662010المسائٌةاالولذكرعراقٌةهالل هللا عبد نجمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

2011-59,562010المسائٌةاالولانثىعراقٌةمحمود رافع شهدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

2011-59,162010المسائٌةاالولذكرعراقٌةمجبل ٌاسٌن خالدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

2011-58,842010المسائٌةاالولذكرعراقٌةعبٌد حمد قاسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

2011-58,172010المسائٌةاالولانثىعراقٌةناصر هللا عبد هندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

2011-56,312010المسائٌةاالولانثىعراقٌةنافع خلٌل ٌسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

2011-55,502010المسائٌةاالولذكرعراقٌةمحل ولٌد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67
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2011-79,942010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةسعٌد الحمٌد عبد ساجدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2011-77,142010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةكبٌش محسن رواءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2011-67,052010المسائٌةالثانًعراقٌةموسى طعمة علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2011-66,712010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةمجٌد حمٌد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4
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2011-66,402010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةطه علً زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2011-66,152010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةاحمد الكرٌم عبد دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2011-65,292010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةشنٌور حسن رإىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2011-64,82010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةعلٌوي احمد هٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2011-64,432010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةفاضل عباس وجٌهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2011-63,832010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةمحمود غانم سعدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2011-63,252010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةحماد متعب حمٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2011-62,262010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةحنون داخل داللالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2011-61,542010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةوارد زكً نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2011-61,432010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةهللا عبد احمد عٌسىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2011-61,392010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةمحمد مصطفى شهلةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2011-60,452010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةصخً حامد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2011-59,642010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةحمد سلمان آالءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2011-59,542010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةجاسم الخالق عبد آٌاتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2011-59,392010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةصالح انتقال عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2011-57,72010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةخلٌل خالد ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2011-57,592010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةعطوان ٌاسٌن إسراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2011-57,492010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةنعمة نوري سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2011-57,102010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةإبراهٌم محمد أسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2011-56,352010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةداخل كاظم آسٌاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24

2011-56,342010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةمحمود شاكر حسنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2011-55,972010المسائٌةالثانًذكرعراقٌةعلً عدنان أٌسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2011-55,852010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةهاشم عدنان شروقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2011-55,552010المسائٌةالتكمٌلًانثىعراقٌةحسن طالب اشواقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2011-54,572010المسائٌةالثانًانثىعراقٌةشمال صالح دٌناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29


