
سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

2015-93.8882016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةخضٌر هللا عبد خلف حسناءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2015-89.942016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةشالل محمد سعدي دنٌاالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2015-88.282016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةشمخً عبد كاظم الهمة ذاتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2015-85.822016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةاحمد صبري رعد ٌاسمٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2015-85.122016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمد علً محمد حسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2015-84.5362016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةسبع احمد ٌونس ذكاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6

2015-83.132016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةدراج هندي صالح لمىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2015-81.7362016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةالوي عبد هاشم ابتسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2015-81.612016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةعرٌان جاسم لطٌف فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2015-80.5082016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةاحمد ابراهٌم سلٌم هبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2015-79.9782016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةعودة عطٌة عبٌد مرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2015-79.8542016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةعباس جبر موسى ضحىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2015-79.662016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةحمدان الرضا عبد رزاق املالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2015-79.4962016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعالوي ابراهٌم حامد عصامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2015-79.42016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةنعمة حسٌن علً سرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2015-79.3842016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةحٌدر ستار داود زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2015-79.312016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةحرج عبد قاسم نورسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2015-79.042016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةعبد عباس صباح عالالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2015-79.022016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةثابت حسٌن فالح فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2015-78.7682016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةالبذ مرشد كامل الهامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2015-78.6962016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةداود حسٌن داود حسٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2015-76.842016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةوسمً هللا عبد رعد نوراالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2015-76.8362016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةجتان حسٌن محمد سماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23

2015-76.5122016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةكاٌن محمد جاسم فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

2015-76.0982016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةحسٌن فرج علً زهراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد25

2015-75.6362016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةحمود عٌاش هللا عبد هبةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد26

2015-74.5562016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةتركً عراك مانع اٌهابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد27

2015-74.162016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةمعٌجل حسن علً زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد28

2015-73.7122016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحسن شمران حمد رشٌد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد29

2015-73.672016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةثانً خنٌاب خلف عبٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد30

2015-73.5322016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةسلمان طه بشٌر دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد31

2015-72.9362016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةجفال عٌدي سعد هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد32

2015-72.22016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعٌثة عبد محمد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد33

2015-72.22016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةراضً حسن خالد هدىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد34

2015-72.1222016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةسرحان محمد حامد عبٌرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد35

2015-72.012016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةمحمد حسٌن علً عذراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد36

2015-71.9682016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةحسن عبد ثامر شهدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد37

2015-71.72016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةساري درب عبٌد احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد38

2015-71.412016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمهدي عبود علً مٌثمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد39

2015-71.3262016الصباحٌةالثانًذكرذكرداود مسلم حسٌن هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد40

2015-71.2782016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةمرزة خضٌر ٌاس صابرٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد41

2015-71.232016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمطشر جلوب شاكر هللا عبدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد42

2015-71.1582016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةمعٌوف احمد مخلف شهدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد43

2015-70.8722016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةصالح علً رعد فاطمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد44

2015-70.7582016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةحمود لفتة حسن سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد45

2015-70.7342016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجبار عالوي كاظم الجواد محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد46

2015-70.6682016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةحلو سرحان علً العذراء مرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد47

2015-70.352016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةقدوري مهدي رائد علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

2015-70.3442016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةلفتة جرو االمٌر عبد آٌاتالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد49

2015-70.2822016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةنعٌمة عبٌد علً مرٌمالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد50

2015-69.9682016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةعلوان اسماعٌل الجبار عبد االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد51

2015-69.8982016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةاسماعٌل محمد علً رؤىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد52

2015-69.8842016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةراهً الرضا عبد بدر زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد53

2015-69.222016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةشكري احمد صباح سرىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد54

2015-69.142016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسلومً هللا عبد هاشم علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد55

2015-69.1042016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةعلً حسٌن عدنان رغدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد56

2015-68.8622016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعزٌزسلمان ابراهٌم جاسم محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد57

2015-68.8182016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةهندي حاٌف كرٌم علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد58

2015-68.6722016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةقنبر الواحد عبد زهٌر دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد59

2015-68.6522016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن ردام احمد حسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد60

2015-68.6462016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةمحمد حسٌن هادي زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد61

2015-68.6362016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةعبد مشرف عماد دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد62

2015-67.9342016الصباحٌةالثانًذكرانثىسمٌر اربٌع سمٌر علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد63

2015-67.2382016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةسالم عٌدان عقٌل رسلالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد64

2015-67.222016الصباحٌةالثانًذكرانثىمطرود سامً ستار حذٌفةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد65

2015-67.2182016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجاسم ثجٌل كرٌم مؤٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد66

2015-66.82016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةعٌسى محمد قٌس سحرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد67

2015-66.1482016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجنانً عطٌة سمٌر انسالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد68

2015-662016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةضاري محمد سلٌم ٌوسفالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد69

2015-65.782016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةغالً جاسم  مجذاب  فاضل االءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد70

2015-65.7542016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصنهٌر  كاظم محمد مرتضىالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد71

2015-65.482016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةكاظم فاضل عباس حوراءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

2015-65.0122016الصباحٌةالثانًانثلىانثىحسٌن جودة حلو غفرانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد73

2015-64.4222016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً عٌسى صالح اسامةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد74

2015-64.42016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةجبر حسن قاسم سارةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد75

2015-64.2242016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةوادي محسن موات مهندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد76

2015-64.1662016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةامطشر وناس زوٌد سجادالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد77

2015-64.142016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةحسن فرحان عواد زٌنةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد78

2015-63.9062016الصباحٌةالثانًذكرذكركاصد عٌسى كرٌم تقً احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد79

2015-63.3432016الصباحٌةالثانًذكرانثىدهش العزٌز عبد خمٌس احمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد80

2015-63.0882016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةطراد هللا خٌر خالد رندةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد81

2015-62.9422016الصباحٌةاالولانثلىعراقٌةلطٌف محمد جاسم رناالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد82

2015-61.52016الصباحٌةالثانًذكرذكرعبدعلً محمدعلً عباس باقرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد83

2015-60.72016الصباحٌةالثانًانثلىذكرلعٌبً عسكر خالد حلٌمةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد84

2015-60.6582016الصباحٌةالثانًانثلىانثىنعمة رحٌم رٌاض شهدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد85

2015-58.282016الصباحٌةالثانًذكرانثىعلوان عباس احمد سامرالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد86
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2015-74.472016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةصالح عباس سمٌر حنٌنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد1

2015-69.922016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةأحمد العزٌز عبد فؤاد شٌماءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد2

2015-69.62016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةذٌبان القادر عبد أٌوبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد3

2015-68.692016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحبٌب لفتة قاسم مروةالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد4

2015-67.32016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةهراط هللا عبد خالد ولٌدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد5

2015-66.572016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجاسم حمٌد هللا عطا علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد6
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2015-66.562016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةرحٌم ٌاسٌن ناظم والءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد7

2015-65.932016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمظلوم ذبٌح موسى دعاءالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد8

2015-64.512016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجاسم كاظم حمودي غفرانالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد9

2015-64.152016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسانً عذٌب علً عبد فرحالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد10

2015-63.962016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةدهش العزٌز عبد امٌر محمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد11

2015-63.512016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةفرمان سلمان عبٌد فائقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد12

2015-62.672016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحل لفتة حمود سالًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد13

2015-61.662016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعلوان حسٌن محمد زٌنبالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد14

2015-61.462016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةدهش خلٌفة عٌفان مهندالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد15

2015-60.482016الصباحٌةالثالثانثىعراقٌةعبد اسماعٌل هللا عبد هوازنالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد16

2015-59.82016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمهدي ناطق  عامر سرمدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد17

2015-59.662016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعودة جابر حسن حسامالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد18

2015-58.132016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجبار نعمة جبار ناطقالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد19

2015-57.382016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعواد زغٌر طعٌمة سرابالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد20

2015-57.262016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةصحٌن تقً درباش علً شهدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد21

2015-55.482016الصباحٌةالثالثانثىعراقٌةعباس ابراهٌم خلٌل علًالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد22

2015-54.942016الصباحٌةالثالثانثىعراقٌةمتعب كاظم فارس امجدالشرٌعةاالسالمٌة العلومبغداد23


