
التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌة الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2013-93,932012المسائٌةاالولانثىعراقٌةحسون ناصر جبار زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2013-92,482012المسائٌةاالولانثىعراقٌةرشٌد كرٌم علوان خالصةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2013-92,282012المسائٌةاالولانثىعراقٌةرشٌد كاظم ابراهٌم شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2013-90,532012المسائٌةاالولذكرعراقٌةابراهٌم مهدي محمد قٌسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2013-88,512012المسائٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن حمو صالح بدٌعالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2013-87,522012المسائٌةاالولذكرعراقٌةمطرود موسى مخلف سالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2013-86,682012المسائٌةاالولانثىعراقٌةفارس المجٌد عبد رٌاض ٌسرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2013-85,292012المسائٌةاالولانثىعراقٌةعلوان حسن زامل رؤىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2013-82,792012المسائٌةاالولذكرعراقٌةسلٌمان حسن احمد رزاقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2013-82,732012المسائٌةاالولذكرعراقٌةمصطفى علً ستار جبارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2013-81,702012المسائٌةاالولانثىعراقٌةعبد حسٌن صالح سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2013-81,342012المسائٌةاالولذكرعراقٌةحردان علً حسٌن جمعةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2013-81,112012المسائٌةاالولانثىعراقٌةجٌاد داود عالوي ساجدةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2013-80,922012المسائٌةاالولذكرعراقٌةمحمد محمود حسن محمودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2013-80,452012المسائٌةاالولانثىعراقٌةخلف الجبار عبد ٌاسٌن احالمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2013-79,702012المسائٌةاالولذكرعراقٌةابراهٌم محمد جاسم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2013-77,842012المسائٌةاالولذكرعراقٌةعالوي صالح سلمان قحطانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2013-77,552012المسائٌةاالولانثىعراقٌةسلمان مظلوم زامل رغدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2013-77,502012المسائٌةاالولانثىعراقٌةمطر الحسن عبد الحسٌن عبد فرحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2013-75,342012المسائٌةاالولانثىعراقٌةجواد خزعل ابراهٌم عذراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2013-73,932012المسائٌةاالولانثىعراقٌةخضٌر ٌاسٌن محمد بسمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2013-73,792012المسائٌةاالولذكرعراقٌةعدس عباس سعود الرحمن عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2013-73,702012المسائٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن حمٌد طاهر نزارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2013-73,212012المسائٌةاالولذكرعراقٌةعبد فرحان محمد موسىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24
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2013-73,192012المسائٌةاالولذكرعراقٌةصالح ابراهٌم هواس امٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2013-73,172012المسائٌةاالولانثىعراقٌةتاٌه علً فرج بسعادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2013-72,882012المسائٌةاالولذكرعراقٌةمرهش حسان ناٌف فاضلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2013-72,732012المسائٌةاالولذكرعراقٌةاحمد محمد فاضل طهالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2013-72,682012المسائٌةاالولذكرعراقٌةالرحمن عبد ابراهٌم خالد ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2013-72,272012المسائٌةاالولانثىعراقٌةكاظم الحسٌن عبد الكرٌم عبد تقىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2013-71,782012المسائٌةاالولانثىعراقٌةحسن هاشم سعد شذىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2013-71,242012المسائٌةاالولذكرعراقٌةخلف صالح هللا عبد طرماحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2013-71,152012المسائٌةاالولذكرعراقٌةحمد صباح خضٌر حكٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2013-70,962012المسائٌةاالولانثىعراقٌةعباس جعفر طه بشٌرةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2013-70,402012المسائٌةاالولذكرعراقٌةعبد سلمان ٌحٌى خلٌلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

2013-70,392012المسائٌةاالولذكرعراقٌةزوٌن عناد احمد القادر عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

2013-70,212012المسائٌةاالولذكرعراقٌةحمد محمد علوان ابراهٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

2013-70,172012المسائٌةاالولذكرعراقٌةحمدان نافع سامً مصطفىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

2013-68,192012المسائٌةاالولذكرعراقٌةنهار حمد تاٌه ستارالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

2013-66,832012المسائٌةاالولذكرعراقٌةبردي فرحان مزعل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

2013-66,342012المسائٌةاالولانثىعراقٌةمسٌر سلومً عبود علٌاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

2013-65,602012المسائٌةاالولانثىعراقٌةعباس عزٌز فاضل مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

2013-64,802012المسائٌةاالولذكرعراقٌةاحمد شهاب هاشم احسانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

2013-64,752012المسائٌةاالولانثىعراقٌةرمٌض حسن عباس نورالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

2013-64,712012المسائٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن مهدي ابراهٌم سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

2013-64,672012المسائٌةاالولانثىعراقٌةهللا عبد حمد سلمان جمٌلةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

2013-64,132012المسائٌةاالولذكرعراقٌةحمد حمزة جمعة محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

2013-64,052012المسائٌةاالولذكرعراقٌةابراهٌم علً اسعد عامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2013-63,622012المسائٌةاالولذكرعراقٌةعلً محمد جاسم نصٌفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

2013-63,462012المسائٌةاالولانثىعراقٌةمتعب كاظم فرٌد ورودالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

2013-61,272012المسائٌةاالولانثىعراقٌةمحمد صاحب محمد مالكالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

2013-61,272012المسائٌةالثانًذكرعراقٌةرمضان الوهاب عبد حامد مؤٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

2013-60,862012المسائٌةاالولذكرعراقٌةلطٌف درب كاظم معنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

2013-60,722012المسائٌةالثانًذكرعراقٌةغزاي جاسم جبار المنعم عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

2013-59,722012المسائٌةالثانًذكرعراقٌةهللا عبد محمود حسٌن علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

2013-59,482012المسائٌةالثانًذكرعراقٌةحسٌن صالح مطر باسمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

2013-59,152012المسائٌةاالولذكرعراقٌةحمود علوان نعمة منقذالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

2013-58,182012المسائٌةالثانًذكرعراقٌةحسٌن خلف عادل احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

2013-57,332012المسائٌةالثانًانثىعراقٌةعبد رشٌد حمٌدي جنانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

2013-57,222012المسائٌةالثانًذكرعراقٌةمحمد معروف صالح عمرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60


